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Abstract 
Örnlind, H. (2014) The (un)known faces of unemployment. A labour market program in Rågsved in a 
time of advanced marginality and territorial stigmatization. 
 
This essay intervenes in the politics of urban segregation in Stockholm. The main aim of the essay is 
to analyze and describe how advanced marginality and territorial stigmatization are expressed in the 
lived experiences of four unemployed youths, that have participated in a labor market training 
program located in the “social vulnerable” area Rågsved. With a theoretical framework based in Henri 
Lefebvre’s production of social space the empirical findings are interpreted in regard to how the 
youths produce social space in dialectical interplay with urban politics, advanced marginality, 
territorial stigmatization, and their local neighborhood. The empirical material in the study was 
collected through qualitative interviews with the youths. The method of interviewing, analyzing, and 
presenting the result is grounded in a phenomenological approach.  

The historical background for the essay is the politics of urban segregation that has emerged in the 
metropolitan areas of Sweden. The post-industrial society and advanced sectors in the economy are 
transforming the labor market, city landscape, and the requirements on workers. This deep 
transformation process has resulted in social exclusion and inequalities between different groups in the 
urban city. Unemployment and poverty has been concentrated to the urban periphery of the 
metropolitan city. The urban periphery is marginalized areas with high concentration of immigrant 
residents with post-colonial status. The Swedish Metropolitan Committee committed a proposal 1998 
for a new urban politics in the beginning of the millennium, which main purpose was to intervene in 
the ongoing process of ethnic and socioeconomic segregation in the urban landscape. This political-
institutional background, within the context of post-industrial society and neoliberal politics, situates 
the historical framework for the present study.  
 The result in the study points out that the youths are in an insecure position in the contemporary 
labor market, and constantly reflect their ways of living through the dominated norms of active labor 
market policies. The youths participation in the labor market training program Rågsved Community 
Center are described as a positive experience, and they describe how they are fully recognized as 
individual subjects of the employees. Within the geography of urban segregation, the youths are 
constantly in a process of mental negotiating about how to determine the space of Rågsved. The space 
of the “social vulnerable” suburb Rågsved is produced by the youths in the conflict of territorial 
stigmatization and their feelings of belonging.   
 The main result from the study is that the youths lived experiences of participation in Rågsved 
Community Center reflects a political need for something different. They discredit the way that 
Arbetsförmedlingen approach them as unemployed and lack confidence in their methods. In the social 
space of Rågsved Community Center the youths are recognized as individuals and are also taking 
initiative to help their friends in Rågsved to find a way out of unemployment. These spatial practices 
in Rågsved produce a social space and constitute a local institution that could be an embryo for 
collective representation and organization in relation to urban segregation and youth unemployment in 
the urban periphery. 
 
Keyword:   
Territorial stigmatization, advanced marginality, Wacquant, Lefebvre, youth unemployment, urban 
politics, segregation  
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1. Inledning 

När samhället inte längre räcker till behövs någonting annat. Den här uppsatsen handlar om fyra 

ungdomar som har varit deltagare i det lokala arbetsmarknadsprojektet Rågsved Community Center. 

Gemensamt i deras berättelser är beskrivningen av en tillvaro där samhällets ordinära skyddsnät inte 

längre räcker till. De står utan jobb och har tappat förtroendet för Arbetsförmedlingens insatser och 

metoder. De är aktivt arbetssökande, men utan resultat. De sökte sig alla till Rågsved Community 

Center med förhoppningen att få ett annat stöd och framförallt för att få ett jobb. Rågsved Community 

Center är ett arbetsmarknadsprojekt som initierades av Enskede-Årsta-Vantörs fritidsförvaltning 2012 

för att hjälpa ungdomar som står utanför samhällets skyddsnät att komma ut i arbete och studier. 

Bakgrunden till projektet kan sökas i den tilltagande oron över en förändrad stadsbild i Rågsved, där 

alltfler ungdomar kommit att uppehålla sig i Rågsveds centrum. Den otrygga stadsbilden och 

ungdomarnas risk att hamna i ett utanförskap var bakomliggande motiv för den lokala satsningen att 

starta Rågsved Community Center.  

I den föreliggande uppsatsen kommer de fyra ungdomarnas levda erfarenheter som deltagare i 

Rågsved Community Center vara utgångspunkten för att förstå hur Rågsved Community Center 

skapas som ett socialt rum i en tid av avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering.  

1.1 Samma lika – storstadspolitiken 20 år senare 

Storstadskommitténs slutrapport Delade städer (SOU 1997:118) från 1997 tog sin utgångspunkt i 

frågan om de svenska storstädernas alltmer segregerade och uppdelade bostadsområden, där olika 

befolkningsgrupper samlades utan att ha kontakt med varandra. Ett nytt politikområde växte fram – 

storstadspolitiken – som avsåg att utreda och hantera den tilltagande segregationen. Med den 

omfattande politiska insatsen storstadssatsningen under början av 2000-talet syftade till att motverka 

den socioekonomiska segregationen mellan människor i storstädernas olika bostadsområden. Nästan 

20 år senare står storstäderna fortfarande inför samma utmaningar av social skiktning och polarisering 

mellan stadens olika stadsdelar och bostadsområden. Ett liv i storstädernas ”utsatta bostadsområden”1 

sammanfaller ofta med en social exkludering från vitala delar av samhällslivet. Storstadskommitténs 

omfattande utredningsarbete under 1990-talet av levnadsförhållande och livsvillkor för befolkningen i 

storstäderna framvisade en tydlig bild av staden som socialt och geografiskt segregerad. I de ”utsatta 

områdena” var andelen arbetslösa, bidragsberoende och personer med lägre utbildningsnivå avsevärt 

mycket högre än i andra bostadsområden (SOU 1997:118). Den socioekonomiska utsattheten i dessa 

områden är ofta förenad med kategorier som ”ras” och etnicitet (R. Andersson, 2006; Molina, 1997). 
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Segregerade och ”utsatta områden” i staden har blivit förorter i exil och postkoloniala reservat för 

personer med utländsk bakgrund som exkluderats från arbetsmarknaden i ett postindustriellt samhälle 

(Sernhede, 2004; Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000; Wacquant, 1999).    

Ungdomarna som växer upp och är boende i de ”utsatta områden” framhöll Storstadskommittén 

som en särskilt ”utsatt” grupp. En stor grupp av ungdomarna i dessa områden står utan arbete och 

med en fast förankring på arbetsmarknaden. Den prekära situationen som ungdomarna befinner sig i 

leder till ett liv i ekonomisk otrygghet och med små möjligheter till att kontrollera och styra över det 

egna livet (Standing, 2010). Den sociala exklusionen från samhällslivet resulterar i ett beskuret 

medborgarskap där ungdomarnas sociokulturella, ekonomiska och politiska resurser är systematiskt 

förnekade (Schierup, 2001).  

Ungdomar med invandrade föräldrar eller som själva kommit till Sverige som flyktingar eller 

migranter möter samtidigt en strukturell diskriminering i mötet med samhällets företrädare och 

institutioner utifrån föreställningar om kultur, etnicitet och ”ras” (Hertzberg, 2005; Sernhede, 2006; 

Sandberg, 2005; Dahlstedt & Hertzberg, 2007). Ungdomar och framförallt unga män från de ”utsatta 

bostadsområdena” demoniseras som hotfulla och kriminella (Sernhede 2006; Wacquant, 2006, 2009). 

Flera av ungdomarna från förorterna beskriver hur de upplever en brist på tillit och förtroende för 

samhällets institutioner och myndigheternas tjänstemän (Sernhede, 2006). De insatser som samhället 

erbjuder ungdomarna avvisas från ungdomarna själva eller misslyckas med att uppnå de resultat som 

de förutsatt sig. Motstrategier och motstånd utvecklas genom kulturella aktiviteter, där ungdomarna 

reflekterar över deras position i staden och samhället (Wacquant, 2008; Lalander & Sernhede, 2011; 

Lalander & Johansson, 2012).  

1.2 Från industrisamhälle till avancerad marginalitet 
Bostadsområden i storstädernas urbana periferi har kommit att representera och bli uttryck för en 

pågående marginaliseringsprocess och segregationen inom storstäderna. Loïc Wacquant har med 

begreppet territoriell stigmatisering beskrivit en symbolisk stigmatiseringsprocess av den urbana 

periferin, där platsen och området märkts med negativa konnotationer och föreställningar samtidigt 

som de boende i området demoniserats och kriminaliserats (Wacquant, 2006, 2008; Sernhede, 2006a). 

Den territoriella stigmatiseringen beskriver hur sociala band upplöses mellan människor i 

bostadsområdet och urholkar möjligheterna till formandet av en kollektiv identitet och gemensam vi-

känsla. Allt fler människor isolerar sig i sina hem, vill inte förknippas med sitt bostadsområde, eller 

utvecklar motståndsstrategier där de identifierar sig med den mediala representationen av områdena 

som farliga och otrygga.  Den territoriella stigmatiseringen är ett element av den avancerade 

marginaliteten i vår samtida och globaliserade ekonomi. Wacquant (1996, 2008) använder begreppet 

avancerad marginalitet för att beteckna en ny form av marginalisering som drabbar alltfler människor i 

                                                                                                                                                                             
1 Jag har valt att genomgående använda citationstecken kring begreppet ”utsatt område” för att markera att begreppet är i 
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storstädernas urbana periferi och som ständigt reproduceras genom samhällets avancerade sektorer. 

Avancerad marginalitet är ett begrepp som sammanfattar villkoren och bakgrunden till ett samtida 

fattigdomsmönster i ett postindustriellt samhälle och mekanismer som ligger till grund för en social 

exkludering och förvisning av människor till vissa geografiska områden i den urbana storstaden. Den 

prekära situationen som många boende i ”utsatta områden” lever under måste betraktas mot bakgrund 

av de samtida förändringarna och omvandlingarna i samhällsekonomin (SOU 1997:118). Det svenska 

samhället har gått ifrån att vara ett utpräglat industrisamhälle till ett postindustriellt samhälle med 

andra förutsättningar och villkor för arbetstagarna (Sernhede & Johansson, 2006). En utveckling som 

resulterat i en avindustrialisering och omstrukturering av flera centrala näringssektorer i samhället 

(Sernhede, 2002). Flera människor har i samband med framväxten av det postindustriella samhället 

hamnat utanför och blivit socialt exkluderade och förvisade till ett liv i den avancerade marginaliteten.  

I Wacquants analyser av segregerade och fattiga områden som är territoriellt stigmatiserade har 

statens roll beskrivits som tillbakadragen. I den amerikanska kontexten har statliga interventioner och 

lokala satsningar på ”utsatta områden” uteblivit. Staten har övergivit den urbana periferin och 

befolkningen som bor där. Istället har statens roll övergått till att möta den marginaliserade 

befolkningen med kontroll, straff och korrektion (Wacquant, 2009). Ur ett svenskt perspektiv utgör 

framväxten av storstadspolitiken under början av 2000-talet och den omfattande storstadssatsningen på 

de mest ”utsatta områdena” en motsatt bild av statens roll. Politiska interventioner och statlig 

finansiering av kommunernas lokala områdessatsningar framvisar istället en närvarande och aktiv stat 

i den urbana periferin.  

1.3 Rågsved Community Center – ett socialt rum i förortens geografi 
Mot bakgrund av de politiska satsningarna som genomförts på storstädernas förorter under 2000-talet, 

med den uttalade målsättningen att minska segregationen och samtidigt uppnå ekonomisk tillväxt, har 

flera politiska initiativ och visioner som inbegriper och aktualiserar frågan om förorternas framtid och 

utseende uppkommit. Söderortsvisionen som antogs av kommunfullmäktige i Stockholm stad 2010 

accentuerade tydligt behovet av ett lokalt utvecklingsarbete i förorten Rågsved och med ett tydligt 

fokus på att öka delaktigheten bland de boende, stärka lokala nätverk, öka tryggheten, samverka med 

det lokala föreningslivet, rusta kommunala bostäder och förbättra renhållningen, belysningen och 

skötseln av den yttre miljön (Stockholms stad 2010). Åtgärder som inbegriper olikartade förändringar 

av det sociala och fysiska rummet. Söderortsvisionens lokala utvecklingsarbete går i linje med den 

                                                                                                                                                                             
centrum för en pågående förhandlingssituation. De ”utsatta områdena” i storstäderna belyser konkreta och materiella 
levnadsvillkor för människor som bor i områdena samtidigt som symboliska och dominerande representationer av områdena 
bidrar till att begränsa våra uppfattningar. De teoretiska utgångspunkterna för den föreliggande uppsatsen är att rum är 
sociala produkter och att ”utsatta områden” påverkas och produceras i förhållande till samtidens avancerade marginalitet och 
en territoriell stigmatisering, utgör den kontext inom vilken begreppet ”utsatt område” framträder i uppsatsen. Med 
citationstecken vill jag markera och uppmana läsaren att förstå begreppet i relation till den kontext inom vilken begreppet 
används. En alltför precis och snäv definition skulle eliminera den mångfald av betydelser som är av vikt för att förstå den 
aktivitet av (re)produktion som (om)skapar de ”utsatta områden” som rum.      
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tidigare storstadssatsningens målsättningar och innehåll. Rågsved identifierades som ett av de mest 

”utsatta bostadsområdena” i Stockholm och ingick i den politiska storstadssatsningen under början av 

2000-talet med flera lokala områdessatsningar.  

Rågsved Community Center (RCC) är ett lokalt utvecklingsprojekt inom ramen för 

Söderortsvisionen och riktar sig till ungdomar som befinner sig utanför samhällets ordinära skyddsnät 

och är boende i Rågsved. RCC är ett politiskt initierat projekt av kommunen som är lokaliserat i den 

urbana förortens innersta rum och som avser att uppsöka och etablera kontakt med ungdomar som ofta 

saknar tillit och förtroende till myndigheter och tjänstemän. Projektet står helt utanför 

Arbetsförmedlingen och den kommunala arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter i Stockholm 

stad. Ove Sernhede (2006a) menar att det finns ett behov av att öka kunskapen om ungdomarnas 

vardagsliv och kultur i förorten samt att utveckla ett kunnande om hur man bygger relationer med 

individer och grupper som bär på en misstro mot myndighetspersoner. Det finns ett kunskapsbehov 

och intresse av att försöka förstå och beskriva den här gruppen ungdomars frivilliga önskan om att få 

stöd och hjälp att komma ut i arbete och hur ett sådant stöd skall utformas.  

1.4 Problemformulering – mot en kritik av det sociala rummets produktion 

Rågsved Community Center är ett politiskt initierat arbetsmarknadsprojekt i den urbana periferin som 

sammanfogar storstadspolitikens historiska målsättningar med den avancerade marginaliteten och 

territoriella stigmatiseringens utmaningar. Ungdomar som är boende i storstädernas förorter riskerar i 

högre utsträckning att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Förorterna är segregerade och 

stigmatiserade bostadsområden i storstäderna som påverkar levnadsvillkoren och möjligheterna att 

vara delaktiga i samhället för dem som är boende i dessa områden. Inom ramen för den föreliggande 

uppsatsen kommer diskrepansen mellan den avancerade marginalitetens villkor och den svenska 

storstadspolitikens närvaro utgöra det övergripande forskningsproblemets teoretiska, historiska och 

institutionella bakgrund. 

 Wacquants (2008, 2009) forskning om avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering visar 

hur staten har dragit sig undan från den urbana periferin i storstäderna och istället kommit att bemöta 

boende i de ”utsatta områdena” med straff och kontroll. Med utgångspunkt i uppsatsens empiriska 

material bestående av fyra ungdomars levda erfarenheter som deltagare i RCC och boende i förorten 

Rågsved vill jag pröva hur Wacquants teorier om avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering 

kommer till uttryck inom en politiskt initierad institution som är lokaliserad i den urbana periferin. En 

kritiskt orienterad studie som belyser det sociala arbetets praktik och politik inom ett geografiskt 

område, som inom forskningen och politiken beskrivits vara ”utsatt” och förenat med ökade risker för 

människor som bor där att exkluderas från samhällslivet. Uppsatsen avser att bidra med ökade 

kunskaper om hur ett urbant socialt arbete som är lokaliserat i storstädernas förorter kan bedrivas och 

framförallt med ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och saknar tillit och förtroende till 
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samhällets företrädare. För det sociala arbetets praktik är det av högsta relevans att kvalitativt 

synliggöra och ge röst åt de (o)kända ansikten som arbetslösa ungdomar från förorten utgör. Ofta 

existerar det problematiska och mediala beskrivningar av deras livssituation, men sällan får deras egna 

röster komma till tals. I den föreliggande uppsatsen utgör ungdomarnas erfarenheter utgångspunkt för 

att kritiskt analysera hur en urban politik initieras och skapas i ett ”utsatt område”.    

Henri Lefebvres (1991) teori om det sociala rummets produktion kommer i den föreliggande 

uppsatsen att fungera som ett kritiskt verktyg och teoretisk utgångspunkt för att analysera hur de fyra 

ungdomarna producerar RCC som ett socialt rum i spänningen mellan ungdomarnas materiella 

vardagsliv och villkor samt den dominerande politiken och representationen av den samtida 

arbetsmarknaden och urbana periferin. Teorin om det sociala rummets produktion möjliggör en 

immanent kritik av Wacquants begrepp avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering utifrån 

ungdomarnas levda erfarenheter som deltagare i RCC. En kritik som tar sin utgångspunkt inifrån den 

urbana periferins villkor och mer specifikt inom ett lokalt arbetsmarknadsprojekt i förorten Rågsved 

och fyra ungdomars levda erfarenheter. Den övergripande forskningsfråga som kommer vägleda 

denna uppsats är frågan om hur det lokala arbetsmarknadsprojektet RCC produceras som ett socialt 

rum i spänningen mellan den territoriella stigmatiseringen av förorten, storstadspolitikens historiska 

ambitioner och samtidens avancerade marginalitet. En fråga som kan sammanfattas i en undran om 

hur en aktiv och intervenerande politik i storstädernas ”utsatta områden” förhåller sig till den 

avancerade marginalitetens samtida villkor?  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur avancerad marginalitet och 

territoriell stigmatisering kommer till uttryck i en grupp ungdomars levda erfarenheter som deltagare i 

arbetsmarknadsprojektet Rågsved Community Center. Med utgångspunkt i en teori om det sociala 

rummets produktion avser jag att kritiskt analysera hur ungdomarna producerar Rågsved Community 

Center som socialt rum. Till min hjälp att uppfylla syftet har jag följande frågeställningar: 

 

• Hur beskriver ungdomarna sitt deltagande i projektet Rågsved Community Center?  

• Hur beskriver ungdomarna sina erfarenheter av att vara arbetslösa?   

• Hur beskriver ungdomarna arbetsmarknadsprojektet Rågsved Community Center i relation till 

arbetsmarknaden och Rågsved som bostadsområde?   
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1.5 Rågsved Community Center – en översikt 

Jag kommer här att kort redogöra för arbetsmarknadsprojektet Rågsved Community Center som en 

inledande inramning till det forskningsområde som aktualiseras i uppsatsens syfte och 

frågeställningar.2  

Rågsved Community Center är ett projekt som initierades av stadsdelsförvaltningen Enskede-

Årsta-Vantör 2012. Projektet är ett av fyra delprojekt inom projektet ”lokal utveckling i Rågsved” som 

avser att på sikt bidra till ett tryggare Rågsved. Det är stadsdelens fritidsförvaltning som är 

huvudansvarig för projektet och verksamheten är fristående från Arbetsförmedlingen, kommunens 

jobbtorg och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det övergripande syftet med Rågsved 

Community Center är att söka upp och motivera ungdomar mellan 18-24 år till att komma ut i arbete 

eller studier. Målgruppen för projektet är ungdomar boende i Rågsved och som står utanför det 

ordinära samhällets skyddsnät. Ungdomarna som deltar skall inte uppbära försörjningsstöd eller annan 

ersättning. Verksamheten uppstod delvis som ett svar på observationer från fältassistenter och poliser 

som uppmärksammat hur en stor grupp ungdomar i området saknar sysselsättning och kommit att 

uppehålla sig i området kring Rågsveds centrum. Stadsdelsförvaltningen oroades av den otrygga 

stadsbilden i området och risken för att ungdomarna skulle hamna eller stanna kvar i ett utanförskap. 

Under tiden som Rågsved Community Center funnits har de varit i kontakt med närmare 200 

ungdomar. Kontakterna med ungdomarna har varierat från enstaka drop-in möten till att mer 

långsiktigt hjälpa ungdomarna ut i arbete och studier. De aktiviteter som genomförs inom 

verksamheten är kartläggning, studiecoachning, arbetscoachning, ungdomsanställning, praktik inom 

RCC, praktik externt, motivationshöjande samtal och motiverande aktiviteter. Det grundupplägg som 

finns inom verksamheten är att arbeta med ungdomarna under tre månader och för de ungdomar som 

är helt utan försörjning erbjuda en ungdomsanställning med omfattande coachning och stöd.  

Framgångsfaktorerna som redovisas i projektet är att verksamheten är individanpassad, placerad 

lokalt i bostadsområdet, flexibilitet, att personal följer med ungdomarna till möten, en bred samverkan 

med andra aktörer samt att ungdomarna alltid är välkomna tillbaka. Erfarenheterna från projektet visar 

att ungdomar som kommer till Rågsved Community Center ofta bär på ett missnöje och besvikelse 

från kontakter med andra professionella.  

1.6 Disposition 

Efter den inledande redogörelsen av uppsatsens forskningsproblem och syfte kommer jag i kapitel två 

och tre att beskriva bakgrunden och det forskningsfält som aktualiseras i uppsatsens 

problemställningar. 

I kapitel två beskriver jag ett institutionellt perspektiv på den urbana periferins politik. Med 

utgångspunkt i storstadspolitikens framväxt under början av 2000-talet tecknar jag en samtidshistorisk 
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bild över ett politikområde som kommit att riktas mot storstädernas ”utsatta områden”. Den 

samtidshistoriska genomgången av storstadspolitikens utformning är tänkt att beskriva ett politiskt och 

institutionellt sammanhang, inom vilket Rågsved Community Center växer fram.    

I kapitel tre redogör jag för det forskningsfält som aktualiseras i relation till ett liv i den urbana 

periferin. Jag belyser forskningsläget i ett spektrum från strukturella och ekonomiska 

förklaringsmodeller till forskning som beskriver individuella upplevelser och erfarenheter hos 

ungdomar som växer upp i ”utsatta områden”. Kapitlet fungerar delvis som en genomgång av relevant 

forskning i anslutning till ämnet, men även som en redovisning av ett kunskapssammanhang som kan 

användas för att fördjupa analyser och förståelsen av studiens resultat. 

Kapitel fyra är en kortare genomgång och sammanfattning av forskning som anknyter specifikt till 

de aktuella problemställningarna och centrala begreppen som används i uppsatsen. Jag kommer här att 

positionera mig mot tidigare forskning och beskriva studiens relevans i ett forskningssammanhang.   

Kapitel fem består av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Jag har i uppsatsen kombinerat en 

empiriskt grundad teori om den urbana periferin med en kritisk och spekulativ teori om det sociala 

rummets produktion. Med begreppen avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering avser jag 

att utgå ifrån en empirisk teori om den urbana periferin som konkreta analysverktyg för att beskriva de 

materiella och symboliska villkor som påverkar ungdomarnas tillvaro som arbetslösa i förorten 

Rågsved. Henri Lefebvres teori om det sociala rummets produktion används som en teoretisk ingång 

till en grundläggande kritik av RCC, som ett socialt skapat rum i en pågående dialektik till andra 

mentala och geografiska rum. Syftet med de teoretiska ingångarna är att dels utgå ifrån teorier med en 

begreppslighet som anknyter och ligger nära det aktuella forskningsproblemet och dels att använda en 

kritisk teori som kan användas för att synliggöra de villkor som bidrar till att (re)producera det 

aktuella forskningsproblemets empiriska uttryck. 

Kapitel sex är en beskrivning av uppsatsens metod och metodologiska avvägningar. Jag har valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i uppsatsen för att inhämta det empiriska materialet. 

Den metodologiska utgångspunkt som varit vägledande i genomförandet av intervjuerna och 

analysprocessen hämtas från en fenomenologisk vetenskapstradition, där subjektets beskrivningar av 

fenomen och levda erfarenheter står i centrum för uppsatsens kunskapsproduktion.  

Kapitel sju är en redovisning av uppsatsens resultat och analyser. Utifrån uppsatsens teoretiska 

ingångar har jag tolkat intervjuerna och analyserat dem i relation till frågor om rumslighet, avancerad 

marginalitet och territoriell stigmatisering. Jag har haft för avsikt att låta ungdomarnas erfarenheter 

framträda med citat som är kopplade till tolkningar och tidigare forskning. 

Kapital åtta består av en avslutande och sammanfattande diskussion av resultatens förhållande till 

den urbana periferin som historiskt, politiskt och socialt område. Den avslutande diskussionen avser 

att kritiskt placera in ungdomarnas levda erfarenheter i en samtida politik, som i den aktuella 

                                                                                                                                                                             
2 Avsnittet är delvis baserat på den löpande projektrapport som Rågsved Community Center skrivit. 
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uppsatsen kommer till uttryck i ett förhållande mellan den avancerade marginaliteten och territoriella 

stigmatiseringens villkor i relation till politiska insatser som avser att hantera negativa 

välfärdskonsekvenser i en segregerad stad. Diskussionen avslutas med några avslutande reflektioner 

och förslag till vidare forskningsfrågor som har aktualiserats i samband med uppsatsens resultat.    
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2. Den urbana periferins politik – ett institutionellt perspektiv   

Jag kommer i detta avsnitt att presentera en samtidshistorisk belysning av det institutionella och 

politiska sammanhang som Rågsved Community Center framväxer ur. Storstadspolitiken är en politisk 

satsning i början av 2000-talet som placerade storstädernas ”utsatta områden” i fokus. Lokala 

områdessatsningar avsåg att motverka den tilltagande segregationen i storstäderna. I föreliggande 

uppsats utgör storstadspolitiken en historisk fond för att förstå bakgrunden till storstadens lokala 

områdessatsningar i ”utsatta områden”.  

2.1 Storstadspolitikens framväxt – en politik för 2000-talets storstäder  

Storstadspolitiken är en benämning på det politikområde som uppstod i samband med antagandet av 

propositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet. Målet för 

storstadspolitiken var att ”ge storstadsregionerna goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar 

tillväxt” samt ”bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och att verka för 

jämlika levnadsvillkor för alla invånare oavsett ursprung och kön” (Prop 1997/98:165, s.30). 

Bakgrunden till storstadspolitikens framväxt och etablering går att utläsa i det omfattande 

utredningsarbete som inleddes i slutet av 1980-talet och som pågick under hela 1990-talet. Direktivet 

som vägledde storstadsutredningens uppdrag var att ge förslag till åtgärder som skulle förbättra 

livsmiljön i storstäderna och med en särskild hänsyn till utsatta grupper i storstaden (Dir 1988:64). 

Direktivet accentuerade ett behov av att utreda och synliggöra skillnaderna i levnadsnivåer mellan 

olika grupper i storstaden. Storstadsutredningen (1990) slutfördes 1990 och resulterade i ett 

slutbetänkande som presenterade en bild av storstadens dubbelbottnade och paradoxala förutsättningar 

av rika möjligheter och hårda villkor. De generösa möjligheterna av arbete, utbildning och nöje i den 

urbana storstaden kontrasteras i utredningen med ett storstadsliv som kännetecknas av hårda 

levnadsvillkor och segregerade bostadsområden.  

Det som framförallt utmärker storstäderna som livsmiljö är de stora skillnaderna 
mellan olika områden inom storstadsregionerna. I de av allmännyttan dominerade 
hyreshusområdena från miljonprogrammets tid finns brister i den yttre miljön, 
förvaltningen fungerar ofta mindre väl, det förekommer vandalisering och 
kriminalitet. Genom att dessa områden av många människor betraktas som mindre 
attraktiva blir de ofta genomgångsområden för dem som saknar resurser för att skaffa 
sig en egenägd bostad i mer attraktiva områden. Detta avspeglar sig i områdets 
sociala struktur. I de av allmännyttan dominerande förortsområdena är som regel 
inkomsterna lägre och hushållens bidragsberoende större. (SOU 1990:36, s.284) 

Storstadsutredningens resultat följdes upp genom Storstadskommitténs fortsatta utredning av 

storstadens livsvillkor under 1900-talet. I underlagsrapporten Delade städer (SOU 1997:118), som 

presenterades av Storstadskommittén, framhöll man särskilt den tilltagande segregationen i storstaden 
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som ytterst allvarlig. Den ekonomiska, sociala, etniska och demografiska segregationen utgjorde en 

samlad bild av de svenska storstädernas utseende och villkor. Storstaden framställs som polariserad 

och uppdelad i geografiska områden som samtidigt sammanfaller med socioekonomisk utsatthet och 

etniska kategorier. Storstaden kan utläsas kartografiskt och materiellt utifrån ojämlikhetens geografi 

som strukturerar staden utifrån ekonomiska, etniska och estetiska skillnader (Johansson & Sernhede, 

2009). Arbetslöshet, utbildningsnivå, socialbidragstagande, boendestandard och demokratiskt 

deltagande är områden som tydligt skiljer sig åt mellan olika delar och områden av staden och som är 

överrepresenterade i vissa ”socialt utsatta områden” (SOU 1997:118). Att bryta den strukturella 

arbetslösheten och beroendet av socialbidrag blir en tydlig målsättning för den svenska 

storstadspolitikens utformning och ett politiskt medel för att motverka segregationen i storstäderna 

(Bunar, 2005). Susanne Urban beskriver i sin avhandling Att ordna staden – Den nya 

storstadspolitiken växer fram (2005) hur det finns en ambition inom storstadspolitiken att bryta den 

tilltagande segregationen genom att utveckla lokala institutioner och samtidigt förbättra invånarnas 

kompetens. Den statliga politiken inriktades på att förändra villkoren för boende i ”utsatta områden” 

genom olika former av lokala satsningar och åtgärder och därigenom motverka en segregerad stad. 

Adiam Tedros (2008) kritiserar storstadspolitikens inriktning och inramning av segregationsbegreppet 

i en diskurs om övergripande samhällsproblem för att sedan uteslutande osynliggöra segregationen 

som ett relationsfenomen och enbart fokusera på de ”utsatta områdena” som segregerade. Tedros 

(2008) menar att storstadspolitiken först etableras och uppstår när storstadens problem blir liktydigt 

med förorterna som problemområden. Storstadsfrågorna har därmed blivit liktydiga med 

invandrarfrågorna inom den svenska storstadspolitiken (Sernhede, 2004). Storstadens inverkan på 

levnadsvillkoren för människan och förståelsen av segregation som ett relationellt fenomen ersätts i 

storstadspolitikens diskurs med ett utpekande av förorten som socialt utsatt och segregerad. En 

framställning av de utsatta områdena som obebobara platser, vilket ytterligare förstärker den 

territoriella stigmatiseringen av områdena (Tedros, 2008).   

Framväxten av storstadspolitiken under 2000-talet måste även relateras till en historisk analys av 

institutionella förutsättningar och villkor, där storstädernas urbana periferi har varit föremål för 

politiska beslut som format och ordnat storstadens ytterområden utifrån en modernistisk politik och 

estetik (Molina, 2005). Byggandet av miljonprogrammen under 1960- och 70-talet utgår ifrån en 

politik med en modernistisk strävan att hantera den rådande bostadsbristen, boendestandarden och 

trångboddheten genom byggandet av nya och moderna bostäder. Miljonprogrammets övergripande 

målsättning var att ”[h]ela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 

ändamålsenligt utrustade bostäder till skäliga kostnader.” (prop 1967:100, s.172). En målsättning som 

beskriver det politiska helhetsgreppet för att hantera det moderna och urbana samhällets problem med 

ojämlika boendevillkor mellan människor. Ojämlikheten i boendeförhållanden utspelades inte enbart 

inom storstaden utan även i relationen mellan tätort och glesbygd och var en nationell fråga (Boverket, 

2007). Flera av miljonprogramsområdena är idag bostadsområden som under 1990-talet blivit föremål 
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för politiska åtgärder inom ramen för invandrar- och integrationspolitiken. Invandrar- och 

integrationspolitiken under 1990-talet var politiska områden som tillsammans bidrog till att forma 

institutionella och diskursiva villkor för den storstadspolitik som växer fram under 2000-talet (Urban, 

2005; Tedros, 2008). Storstadspolitikens framväxt kan i detta sammanhang beskrivas som en 

transformation av flera politiska frågeställningar och områden till en diskurs om storstadspolitiken. En 

politisk diskurs som sammanför frågor om invandring, demokrati, integration, urbanitet, 

boendevillkor, klass och utanförskap.             

2.2 Storstadssatsningen 

I början av 2000-talet implementerades storstadspolitiken genom storstadssatsningens framtagande av 

lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och sju storstadskommuner i Sverige. De lokala 

utvecklingsavtalen skapade förutsättningar för en konkret materialisering av storstadspoiltikens 

ambitioner och utmynnade i en rad projekt och insatser på lokal områdesnivå. Storstadssatsningen och 

de lokala utvecklingsavtalen var inriktade på stadens mest ”utsatta områden”. 

Lokala utvecklingsavtal bör tas fram för de mest utsatta stadsdelarna i 
storstadsregionerna. Dessa utvecklingsavtal bör innehålla lokalt framtagna mål, en 
åtgärdsplan, en reglering av de statliga och kommunala åtagandena i respektive 
område samt en plan för uppföljning och utvärdering. (Prop.1997/98:165, s.76)  

Två miljarder öronmärktes av staten för sociala insatser och åtgärder i de 24 mest ”utsatta 

bostadsområdena”. Den största satsningen på områdesspecifika åtgärder som genomförts efter 

Miljonprogrammen (Urban, 2005). De lokala utvecklingsavtalen fungerade som ett politiskt 

instrument i föreningen mellan storstadspolitikens övergripande mål och kommunernas framtagande 

av lokalt utformade mål på bostadsområdesnivå. Målet med den lokala utvecklingen var att skapa 

insatser som utgick ifrån ett tydligt underifrånperspektiv inom respektive målområde. 

Storstadssatsningens politik var inriktad på att förändra och förbättra situationen för de som var 

boende i de ”utsatta” och segregerade områdena av staden. Den sociala och etniska segregationen i 

staden skulle åtgärdas genom lokala områdessatsningar som stärkte bostadsområdena i förhållande till 

övriga delar av staden (ibid). Samtidigt fanns det en uttalad ambition inom storstadssatsningen att även 

stärka den lokala demokratin och lokala förvaltningen på områdesnivå (Lawson, 2008). Propositionen 

för storstadspolitiken fäste stor vikt vid att projekt som implementerades i Storstadssatsningen skulle 

utformas utifrån långsiktighet, i samverkan med andra institutioner och organisationer samt att 

projekten och insatserna skulle utvärderas. Storstadssatsningen var en politik som förenade flera 

nivåer av styrning. Från statens löfte om ekonomiskt stöd till kommunernas lokala utveckling av de 

”utsatta områdena” och till ambitionen om en delaktighet hos de boende i den lokala styrningen.  För 

att bryta ner storstadspolitikens övergripande målsättningar formulerades åtta delområden (Bunar, 

2003).  
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1. Sysselsättningsgraden i de socialt utsatta bostadsområdena bör höjas för både män och 

kvinnor. 

2. Socialbidragsberoende bör minskas. 

3. Det svenska språkets ställning bör stärkas, såväl bland barn och ungdomar som i den vuxna 

befolkningen. 

4. Alla elever bör ges förutsättningar att nå målen i grundskolan. Det är särskilt viktigt att ingen 

elev lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper i svenska/svenska som andra språk, 

engelska och matematik. 

5. Utbildningsnivån i den vuxna befolkningen bör höjas – de som saknar utbildning 

motsvarande svensk gymnasiekompetens bör erbjudas detta. 

6. Alla stadsdelar i storstäderna bör uppfattas som attraktiva och trygga av dess invånare, och 

utgöra goda och hälsosamma livsmiljöer. 

7. Folkhälsoläget, både i form av ohälsotal och självupplevd hälsa, bör förbättras. 

8. Det demokratiska deltagandet och delaktigheten bör öka i de utsatta bostadsområdena. 

 

Det var utifrån dessa åtta målområden som projekt och insatser utformades inom storstadssatsningens 

lokala politik. Lawson (2008) beskriver hur den tidigare svenska politiken med målsättningen att 

uppnå full sysselsättning ersätts med en politik av flernivåstyrning, anställningsbarhet och solidaritet 

inom storstadssatsningen. Den ekonomiska krisen under 1990-talet anges som en bidragande orsak till 

att den tidigare politiken med målet om full sysselsättning inte längre går att upprätthålla i en tid av 

ekonomiska förändringar på en global nivå och med en anti-inflationistisk politik (ibid). De 

ekonomiska förändringarna och omstruktureringarna inom industrisektorn har istället skapat nya 

marginaliseringsmönster i samhället där flera hamnat utanför samhällslivet och arbetsmarknaden med 

ökade krav på arbetstagarnas kompetens (Sernhede, 2004). Anställningsbarheten som en politisk 

strategi inom storstadssatsningen var ett sätt att förbereda människor som stod utanför 

arbetsmarknaden och göra dem mer anställningsbara och utöka deras humankapital genom utbildning 

och språkkunskaper (Lawson, 2008). Utifrån storstadssatsningens tydliga underifrånperspektiv och 

mål att öka det demokratiska deltagandet i ”utsatta områden” avsåg man att hantera det demokratiska 

legitimitetsproblem som uppstått i samhället. Sernhede beskriver bakgrunden till det demokratiska 

legitimitetsproblemet:  

Samhällsutvecklingen har skapat ett legitimitetsproblem för demokratins traditionella 
former. För att alla människor skall uppfatta sig som delaktiga är förutsättningarna att 
man blir respekterad och inbegripen i samhället. Finns inte denna upplevelse av 
tillhörighet kommer demokratin inte att framstå som självklar. Är man exkluderad 
från samhället leder detta till att krav på att få tillträde, avståndstagande eller 
resignation. Därigenom utvecklas inte heller den breda och i hela folket förankrade 
legitimitet som varje verklig demokrati måste sträva mot. De senaste decenniernas 
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turbulenta ekonomiska, sociala och politiska utveckling har också skapat samhälleligt 
accepterade attityder i förhållande till de grupper som exkluderats (Sernhede, 
2004:17)  

I de utvärderingar som genomförts avseende storstadssatsningarna har svårigheter att mäta och 

avgränsa vad som överhuvudtaget avses och innefattas med målsättningen att öka det demokratiska 

deltagandet kritiserats. Vad som förefaller vara genomgående i utvärderingarna av storstadssatsningen 

är att det funnits en oklarhet som resulterat i olikartade projekt och utgångspunkter för att öka det 

demokratiska deltagandet samt att det i projekt och insatser egentligen inte handlat om demokrati utan 

snarare om perifert inflytande över specifika verksamheter (SOU 2005:29). I en samlad 

kunskapsöversikt av de utvärderingar som genomförts av storstadssatsningen framträder en entydig 

bild av de lokala utvecklingsavtalens inverkan på storstadspolitikens övergripande mål. De lokala 

utvecklingsavtalen förefaller inte ha påverkat segregationens utbredning och omfattning i storstäderna 

och inte heller uppfyllt storstadspolitikens övergripande målsättningar om minskad segregation, men 

utvärderingarna visar alltjämt att flera lokala aktiviteter och insatser som har genomförts inom ramen 

för de lokala utvecklingsavtalen har haft en positiv inverkan för den enskilde (SOU 2005:29). 

Storstadssatsningen utgör en historisk horisont och ett institutionellt sammanhang för den urbana 

politikens genomförande. I den föreliggande uppsatsen kommer jag att relatera de levda erfarenheterna 

som ungdomarna berättar om från sitt deltagande i RCC – ett socialt rum i den urbana periferins 

geografi – mot bakgrund av storstadssatsningens politik och innehåll.   

2.3 Att göra storstadspolitik i Rågsved – ett av 24 ”utsatta områden” 

Utifrån den föreliggande uppsatsens övergripande forskningsområde är framväxten av 

storstadspolitiken och utformningen av de lokala utvecklingsavtalen avgörande för att förstå den 

historiska bakgrund mot vilken Rågsved Community Center uppstått. Rågsved var ett av de 24 

bostadsområden som ingick i den politiska storstadssatsningen och definierades som ett ”utsatt 

område”. Rågsved är ett bostadsområde i Stockholms kommun och ingick vid tillfället för 

storstadssatsningen i stadsdelen Vantör som bestod av områdena Bandhagen, Högdalen, Hagsätra och 

Örby. Rågsved är geografiskt lokaliserat i södra delen av Stockholm. Bunar (2003) utvärderade 

storstadsarbetet i Rågsved under 1999 – 2003 och presenterar i rapporten ”Det händer Saker” – 

kunskapsutvecklande, utvärderingsmässiga perspektiv på storstadsarbetet i Rågsved och Skärholmen 

en historiserad framställning av storstadsarbetet. Bunar menar att ”[s]torstadssatsningen och dess 

åtgärder i Skärholmen och Rågsved växer ur en historisk kontext präglad av tidigare satsningar. Utan 

förståelsen för dessa två kontexter kan vi inte heller fullt ut förstå vad som händer idag” (Bunar, 

2003:9). Mot bakgrund av Bunars metodologiska utgångspunkt, som även går i linje med den aktuella 

uppsatsens tillvägagångssätt, kommer jag i detta avsnitt presentera de utgångspunkter som formade 

storstadspolitiken i Rågsved.  
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Rågsved definieras inom storstadspolitikens diskurs som ett ”utsatt bostadsområde” och blir i och 

med detta föremål för storstadssatsningens politik. Begreppet ”utsatt område” infördes i samband med 

den bostadspolitiska utredningen från 1996 och är ett begrepp som samlar föreställningar och villkor 

för mindre attraktiva områden med resurssvaga hushåll som har sämre ekonomiska och sociala 

förutsättningar och mindre påverkansmöjligheter på samhällsutvecklingen (Magnusson, 2001). 

Områdena karaktäriseras av storskalighet, anonymitet, otrygghet, bristande service och 

kommunikationer (ibid). Bunar (2003) beskriver hur Rågsved historiskt varit ett område som 

förknippats med sociala problem och att det redan under 1960- och 70-talet fanns 

miljöutvecklingsprogram i området för att komma tillrätta med problemen. Under 1990-talet 

genomgick Rågsved en förändring och blev alltmer ”socialt utsatt”. Rågsved hade en stor 

omförflyttning av invånare och kom att bli ett ”invandrartätt” område. Bunar (2004) redovisar hur det 

skett en anmärkningsvärt stor in- och utflyttningen från området under tiden för storstadssatsningen 

och menar att Rågsved vid detta tillfälle var det område i Stockholm med störst 

befolkningsomsättning. Varför människor väljer att flytta från vissa områden är av stor vikt för att 

förstå den segregerade staden. Roger Andersson (2001) visar hur flyttningsbeslut hos människor i 

Sverige bidrar till att skapa svenskglesa och svensktäta områden i samhället och hur en medföljande 

etnisk boendesegregation uppstår, som inte är ett resultat av ett fritt val hos de som invandrat. Den 

etniska boendesegregationens effekter och koncentration av socialt marginaliserade i svenskglesa 

områden påverkar möjligheterna till vilka positioner som människor som är boende i dessa områden 

kan få på arbetsmarknaden och i samhället (ibid). Den stora omförflyttningen av människor i Rågsved, 

menar Bunar (2004), beror på de negativa institutionsaspekterna av området och är ett misslyckande i 

storstadssatsningens ambition att skapa trivsel, trygghet, demokrati, bättre hälsa, kultur och bättre 

skolor.  

Den statistiska bild som framträder i Bunars (2004) utvärdering visar hur Rågsved under tiden för 

storstadssatsningens genomförande är ett bostadsområde med en hög andel öppet arbetslösa (6,7 % 

2003), stor andel invånare med utländsk bakgrund (44,2% 2003), fler barn som inte går ut nionde klass 

med godkänt i alla kärnämnen (78,1% 2001). Bunar (2004) menar i sin utvärdering att Rågsveds 

process mot att bli en ”invandrartät” förort håller på att slutföras med allt vad det innebär för den 

symboliska bilden bland invånare och omgivning, och som sedan återspeglas i skolresultat, 

socialbidragstagande, arbetslöshet och en stor omflyttning. I en aktuell statistisk från 2014 framträder 

en bild där Bunars slutsats bekräftas, då invånare i Rågsved med utländsk bakgrund utgör 67,9 %, 

behöriga till gymnasieskolan 69,3 % och öppet arbetslösa tangerar samma nivå med 6,7 %.3 Även i 

stadsdelen Vantörs analys av den sociala situationen i området framträder en negativ bild av området, 

där den fysiska miljön, servicen, kulturen och arbetsmarknaden är områden som är nedsatta eller 

marginellt förekommande (Bunar, 2003).  
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Satsningarna som genomfördes i Rågsved under tiden för storstadssatsningen var huvudsakligen 

koncentrerade till insatser inom målområdena sysselsättning och utbildning (ibid). Det var 

målsättningarna avseende sysselsättningsgraden och socialbidragstagandet som stod i fokus för det 

konkreta storstadsarbetet i Rågsved. Projekt som genomfördes var inriktade på att stärka invånarnas 

humankapital genom att utveckla och förbereda dem för arbetsmarknaden. Med storstadssatsningen 

skapades en konkret möjlighetsstruktur för flera Rågsvedsbor att komma ut i arbete och sysselsättning. 

Även inom skolområdet förstärktes lärarnas kompetens och medvetenhet inför ett pedagogiskt arbete 

med tvåspråkiga elever och deras villkor. Den slagsida, som Bunar lyfter fram i storstadssatsningens 

arbete, är framförallt den påtagliga frånvaron av communitystärkande insatser som avser att motverka 

den stora omflyttningen av invånare från Rågsved. Många flyttar från Rågsved så fort de får möjlighet, 

och en förflyttning inom Stockholmsområdet förutsätter god ekonomi eller långa tider i bostadsköer, 

vilket innebär att dem som flyttar oftast redan är etablerade i samhället (ibid). Bunars farhåga är att 

Rågsved blir ett område för social dumpning och menar att det är viktigt att arbeta med 

communitystärkande aktiviteter för att motverka stigmatiseringen av området. Ett förslag, som Bunar 

menar, måste växa fram utifrån de lokala aktörernas samsyn kring hur stadsdelen skall marknadsföras 

utåt. I relation till storstadspolitikens övergripande målsättningar omformulerar Bunar målsättningen 

för storstadspolitiken till att ”den skall bidra till och aktivt befrämja den sociala utvecklingen i 

stadsdelarna utifrån de konkreta behov och utgångspunkt som varje stadsdel har” (Bunar, 2003:99). 

Den historiserade kontext som jag här lyft fram av Rågsved i relation till storstadspolitiken under 

början av 2000-talet visar dels hur området präglas av institutionella villkor som dels beskriver en 

närvarande stat med insatser och åtgärder för att skapa förutsättningar för att invånare skall integreras 

och förberedas för arbetsmarknadens krav och dels hur det saknas institutionella möjlighetsstrukturer 

för att skapa en communitykänsla som motverkar en stigmatiserad bild av området och stora 

omflyttningar. I den föreliggande uppsatsen är ungdomarnas skolresultat en kritisk aspekt som bör 

beaktas, där ungdomars skolresultat och den stora andelen utan behörighet till gymnasiet vittnar om 

skolan som en institution utan förutsättningar att tillgodose ungdomarnas behov. I förlängningen är 

utbildningsnivån och avsaknaden av en specifik kompetens utestängningsmekanismer i ett 

postindustriellt samhälle med ökade krav på arbetstagarna.   

                                                                                                                                                                             
3 Statistik om Stockholm 2014 område Rågsved. http://www.statistikomstockholm.se/omradesfakta/pdf/21303_SVE.pdf 
(hämtad 2015-05-01) 
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3. Det urbana rummet som samtida forskningsområde 

Storstaden och det urbana livet är ett område som även aktualiserar ett omfattande forskningsfält. Jag 

kommer i nedanstående avsnitt presentera forskning om det urbana rummets villkor som är avgörande 

för att förstå storstadspolitikens genealogi som politiskt område och de samtida villkor och utmaningar 

som möter den urbana storstadens periferi idag. Jag kommer även att presentera tidigare forskning 

som kritiskt belyser och fördjupar förståelsen av centrala områden av storstadspolitiken, och som 

framträder och kommer till uttryck i projektet Rågsved Community Center. Den forskning som jag 

kommer att presentera är koncentrerad till forskning och teorier om övergripande strukturella 

förändringar inom ekonomi och arbetsmarknad, frågor om etnicitet i relation till storstadspolitiken och 

”utsatta områden”, forskning om den etniska boendesegregationen i storstaden samt forskning som 

belyser livsvillkor för ungdomar i ”utsatta områden” och deras position på arbetsmarknaden.     

3.1 Urbana villkor i ett postindustriellt samhälle 

Den samtida storstaden är inbegripen i en global förändringsprocess som kommit att påverka 

samhällets ekonomiska strukturer och villkor för människor som lever i staden. Det politikområde som 

växte fram inom ramen för storstadspolitikens kontext har ofta framställts som symptom och 

reaktioner på övergripande förändringar i samhället och ekonomin. I Storstadskommitténs 

slutbetänkande Delade städer möter vi en beskrivning av de svenska storstädernas inbäddning i en 

globaliserad ekonomi, där storstäderna alltmer närmat sig varandra i utseende och karaktär: 

De samhällsekonomiska förutsättningarna har förändrats radikalt. Både vad gäller 
inkomst och den sociala situationen i övrigt växer klyftorna och Sverige håller på att 
förändras till ett mer kontinentaleuropeiskt land – t.ex. i fråga om arbetslöshetens 
storlek. Det påstås allt oftare att svenska storstäder och deras förorter alltmer har 
börjat likna London och New York och att segregationen har ökat och den sociala 
utslagningen växt. (SOU 1997:118, s.7) 

Globalisering, avindustrialisering, migration, och det postindustriella samhällets framväxt blir alla 

begrepp och fenomen som frekvent återkommer i forskningen om de strukturella och övergripande 

förändringar som påverkar livsvillkoren för människor som lever i storstäderna (Sernhede, 2004; 

Johansson & Sernhede, 2006; Wacquant, 2008, Schierup, 2001). I det här avsnittet kommer jag att 

presentera den urbana storstadens villkor utifrån det samtida forskningsfältet och belysa 

storstadspolitiken utifrån forskningens perspektiv på de fenomen som karaktäriserar den urbana 

periferin och som påverkar människorna som lever där. Jag kommer inledningsvis presentera en bild 

av det postindustriella samhället och därefter visa hur det postindustriella samhället tillsammans med 

en neoliberal politik påverkar arbetsmarknadens villkor och relationer. 
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Ove Sernhede (2004) beskriver hur det sedan mitten av 1980-talet pågått en intensiv debatt om nya 

marginalisering- och fattigdomsmönster i Europa och att kärnan i diskussionen huvudsakligen 

koncentrerats till frågan om hur man skall förstå olika aspekter av det postindustriella samhällets 

framväxt. I en sammanfattning av den ”nya fattigdomens” empiriska uttryck, menar Wacquant, att det 

finns flera områden och konsekvenser av fattigdomen som uppvisar likheter i flera av dagens 

avancerade samhällen. 

Long-term joblessness and the proliferation of precarious and low-pay employment, 
the accumulation of multiple deprivations whitin the same lowerclass households and 
neigbourhoods, the curtailing of social networks and slackening of personal ties, and 
finallly the difficulty that established programmes of social insurance and public 
assistence have in remedying or checking hardship and isolation: all of these 
phenomena can be observed, to varying degress, in nearly all advanced societies. 
(Wacquant, 2008:163) 

Den ”nya fattigdomen” visar hur det skett förändringar inom en rad områden i de avancerade 

samhällen som utgör inskränkningar i människornas välfärd vad gäller möjligheterna och tillgången 

till arbete, men även vad gäller i stöd från samhällets välfärdsinstitutioner. Det traditionella 

industrisamhällets återgång har resulterat i en omstruktureringsprocess och avindustrialisering i den 

europeiska ekonomin och utgör viktiga aspekter för att förstå bakgrunden till den moderna 

fattigdomen och sociala exklusionen i den postindustriella staden (Sernhede 2004). Carl-Ulrik 

Schierup (2001) menar att de övergripande förändringarna i den globala ekonomin resulterat i en ny 

urban etnisk hierarki på arbetsmarknaden. Koncentrationen av det finansiella kapitalet och den 

kvalificerade produktionen till storstäder i ekonomiskt starka regioner har resulterat i en ny 

arbetsdelning som skapat en polarisering på arbetsmarknaden mellan en statusfylld högteknologisk 

sektor och en lågstatussektor som är karaktäriserad av tillfälliga och lågavlönade arbeten (Schierup, 

2001). Förändringarna av arbetsmarknadens villkor har förklarats utifrån de genomgripande 

teknologiska förändringarna i det postindustriella nätverkssamhälle som växt fram. Informations- och 

nätverkssamhällets produktion kännetecknas av en intensiv kunskapsalstring, informationsbehandling 

och symbolkommunikation som ställer högre krav på utbildad arbetskraft (Sernhede & Johansson, 

2006). Förändringarna på arbetsmarknaden och de skärpta kraven på arbetstagarnas utbildningsnivå 

har ägt rum samtidigt som den lokala industriproduktionen avvecklats och lokaliserats till andra delar 

av världen. Den grupp av oskolad arbetskraft som tidigare arbetade inom industrisektorn har nu fått 

allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden (ibid). De strukturella ekonomiska förändringar som 

ägt rum i och med framväxten av det postindustriella samhället kan också relateras till samtida 

politiska förändringar.  

Wacquant presenterar i Punishing the Poor. The Neoliberal Government of Social Insecurity 

(2009) ett argument om hur en ny form av bestraffande politik uppstått i flera avancerade samhällen. 

Bakgrunden till den nya politiken är de senaste decenniernas ekonomiska avregleringar och 
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inskränkningar i välfärden. Wacquant karaktäriserar neoliberalismen som ett ”transnational political 

project aiming to remake the nexus of market, state, and citizenship from above. (Wacquant, 

2009:306). Resultatet av det politiska projektet är uppkomsten av en neoliberal stat som karaktäriseras 

utifrån fyra institutionella logiker: (1) ekonomisk avreglering som syftar till att framhäva marknaden 

som det optimala valet, (2) en omvärdering och ett tillbakadragande av välfärdsstaten utifrån modellen 

”workfare” där medborgare behandlas som klienter med stipulerade krav och förpliktelser för att få ta 

del av samhällets stöd, (3) den kulturella tropen om individens ansvar som intar livets alla områden, 

(4) en utvidgad straffapparat som omfattar det sociala och fysiska rummet för att komma tillrätta med 

oroligheterna och övervaka de prekära fraktionerna av det postindustriella proletariatet som kommit 

att uppstå i samband med en social otrygghet och ojämlikhet (Wacquant, 2009). De institutionella 

logiker, som Wacquant presenterar, kan beskrivas i termer av en spegelvänd transformation av den 

svenska välfärdsstatens institutionella utformning och kännetecken av en aktiv keynesiansk 

stimulanspolitik, en universell och närvarande välfärdsstat uppbyggd kring solidaritet och jämlikhet, 

och med välfärdsinstitutioner som syftar till att skapa jämlika livsvillkor bland medborgarna. 

Framväxten av den neoliberala politikens institutionella logiker utgör också aspekter av 

genomgripande förändringar på arbetsmarknaden och bidrar till att utforma de krav som ställs på 

arbetstagare i det postindustriella samhället. Masoud Kamali menar att frågan, om hur en stor grupp av 

människor hamnat utanför samhället och marginaliserats, är ett resultat av ”marknadskrafterna och att 

anti-omfördelningskrafterna har fått större inflytande i det politiska systemet och lyckats få igenom 

reformer som har tvingat välfärdsstatens försvarare att retirera från det offentliga rummet” (Kamali, 

2006:11). Pierre Bourdieu (1999) benämner detta fenomen som statens abdikering och menar att de 

neoliberala marknadskrafterna har bidragit till att staten dragit sig tillbaka och skapat en situation som 

ytterst sett hotar de demokratiska institutionernas rätta funktion.  

Den neoliberala politiken bidrar även till att forma den urbana stadens geografi. Sernhede beskriver 

i artikeln Youth rebellion and social mobilisation in Sweden (2014) hur bakgrunden till oroligheterna i 

de svenska förorterna kan sökas i den neoliberala politiken och segregerade staden.   

Reliance on the market during the past two decades has eroded the cohesive social 
dimension that comes from active policies for the construction of society. In 
contemporary Swedish political debate there is still a political consensus on the need 
to strengthen neoliberal city development. On this model the only road to growth is 
through the transformation of inner cities into areas of exclusive apartment buildings, 
high-end consumption and alluring amenities, in order to attract investment and well-
educated employees. This gentrification of inner cities, their social elevation via 
rising land and real estate values, is what constitutes the other side of segregation. 
Each process of segregation presupposes the other and intersects with the other to 
produce the divided city. (Sernhede, 2014:89) 

En liknande bild framträder även i en amerikansk kontext, där förändringar i den amerikanska 

ekonomin och arbetsmarknaden har skapat ett tillstånd där ”jobben försvunnit” (Wilson, 1997). 
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Nedläggningarna av stora industrier i de amerikanska storstäderna har lett till att ett stort antal 

industriarbetare ställts utanför arbetsmarknaden och hamnat i arbetslöshet. Wacquant (2008) använder 

begreppet avancerade marginalitetet för att beteckna den pågående marginalisering som äger rum i 

den urbana periferin. Tillståndet av arbetslöshet i den avancerade marginaliteten har permanents för 

de marginaliserade och arbetslöshetsnivåerna påverkas inte längre av makroekonomiska förändringar. 

Förändringarna på den amerikanska arbetsmarknaden genom ökad fragmentisering, instabilitet och 

prekära anställningsformer har upplöst förutsättningarna för en proletarisering och förändring av 

situationen genom kollektiv solidaritet och en organiserad politisk representation (Wacquant 2008). 

Den avancerade marginaliteten kännetecknas också av en geografisk uppdelning av den urbana staden 

utifrån kategorierna klass och ”ras”, där arbetslöshet och fattigdom koncentreras till vissa områden 

som blir stigmatiserade och segregerade.  

Schierup (2001) beskriver en liknande process inom den europeiska arbetsmarknaden, som kommit 

att kännetecknas av en nedmontering av industrisamhällets stabilitet och anställningstrygghet till 

förmån för flexibla och tidsbegränsade anställningsformer. Idén om det sociala medborgarskapet med 

sociala rättigheter som införlivats i välfärdsstatens fördelningssystem av allmänna nyttigheter utmanas 

av ett tillstånd med stora skillnader i olika gruppers tillgång till välfärdsförmåner som arbete, boende 

och utbildning. Schierup definierar innebörden i den sociala uteslutningen som ett beskuret 

medborgarskap kännetecknat ”av att specifika sociala grupper systematiskt och mer eller mindre 

permanent förnekas det minimum av sociokulturella, ekonomiska och politiska resurser och 

möjligheter som bedöms nödvändiga för att upprätthålla en socialt acceptabel tillvaro” (Schierup, 

2001:72).  Skillnaderna som har uppstått mellan olika grupper på arbetsmarknaden har skapat en 

polarisering, där ungdomar, etniska minoriteter och personer med invandrarbakgrund i större 

utsträckning är arbetslösa eller har otrygga anställningsformer. En bild som även har bekräftas i den 

svenska forskningen om arbetsmarknadens villkor för ungdomar och personer med invandrarbakgrund 

(de Los Reyes, 2006; Sernhede, 2004; Hertzberg 2005).  

Gruppen av människor som hänvisas till den flexibla arbetsmarknadens otrygga och temporära 

anställningsformer har kommit att betecknas med begreppet prekariatet (Standing, 2010). Guy 

Standing (2010) beskriver prekariatet som en ny form av samhällsklass, som definieras utifrån sin 

otrygga position på arbetsmarknaden och avsaknad av ett ”industriellt medborgarskap”, som är 

bestående av en makroekonomisk trygghet som garanterar full sysselsättning, arbetsrättsligt skydd, 

möjligheter till kompetens- och löneutveckling, skydd vid sjukdom, reglering av arbetstider, 

inkomstgarantier och miniminivåer för löner samt en kollektivt representerad röst. Det sociala 

kontraktet i den industriella välfärdsstaten omfattar inte prekariatet som grupp, utan de står utanför de 

sociala rättigheter och den trygghet som ingår i det ”industriella medborgarskapet”. Prekariatet skiljer 

sig samtidigt från arbetarklassen och proletariatet genom deras avsaknad av gemensamma former och 

symboler för kollektiv organisering och politisk representation (Standing, 2010; Wacquant, 2008). 

Istället existerar det spänningar och konflikter inom den heterogena sammansättning som tillsammans 
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konstituerar prekariatet, vilket i sig utgör ett hinder för prekariatets möjligheter att gemensamt 

identifiera de sociala och ekonomiska strukturer som upprätthåller deras otrygga position i samhället. 

Den grupp som dominerar inom prekariatet är ungdomar, och framförallt ungdomar i övergången från 

skola till arbetsliv som ofta är hänvisade till en prekär tillvaro på arbetsmarknaden som kan fortgå 

under flera år (Standing, 2010; Bernhardtz, 2012). Sernhede sammanfattar villkoren för det samtida 

utanförskapet och den prekära tillvaro som många behöver förhålla sig till i den urbana storstaden. 

Det samtida sociala utanförskap och denna nya fattigdom bekämpas inte med samma 
medel som under decennierna närmast efter det andra världskriget. Det framstår inte 
längre som produktivt att dra in de aktuella grupperna i ekonomins omstrukturerings- 
och moderniseringsprocesser, de har helt enkelt ingen plats där. Det är inte heller 
någon som politiskt pläderar för att de nyfattiga och socialt exkluderade kan ges 
aktiva roller för den ekonomiska expansionen på samma sätt som tidigare skikt av 
oskolad arbetskraft. (Sernhede, 2004:21-22)  

Storstadspolitikens övergripande målsättningar balanserar mellan det postindustriella samhällets 

möjligheter till utveckling och tillväxt och de hårda villkor och förändringar som drabbar många 

grupper i samhället. Forskningen om det postindustriella samhällets inverkan på storstaden visar att 

den nya fattigdomen, sociala exklusionen och segregationen kan betraktas mot bakgrund av de globala 

ekonomiska förändringar som ägt rum de senaste 30 åren (Wacquant, 2009; Sernhede & Johansson, 

2006). Förändringar som även bidragit till att skapa en ny stadsgeografi i storstäderna med sociala och 

rumsliga ojämlikheter (Sernhede & Johansson, 2006).    

3.2 Ett etnifierat politikområde  

Storstadspolitikens målsättning att bryta den ”sociala och etniska segregationen” placerade explicit 

kategorin etnicitet i centrum för det nya politikområdet. De lokala utvecklingsavtalen som upprättades 

inom storstadssatsningen riktades till stadens ”minst attraktiva” områden – ”utsatta områden” – som i 

sammanhanget var liktydigt med ”invandrartäta” bostadsområden i stadens utkanter. Det område som 

skulle hanteras med den omfattande politiska storstadssatsningen, menar Bunar, kan ”kallas för en 

etnifierad urban fattigdom, karakteriserad av en strukturell arbetslöshet och en etnisk faktor 

(diskriminering och stigmatisering)” (Bunar, 2005:73). I det följande avsnittet kommer jag att 

presentera delar av det forskningsfält som belyst frågor om etnicitet och etnisk diskriminering i 

förhållande till storstadspolitiken och välfärdsinstitutionerna.  

Inom en stor del av forskningen om storstadens ”utsatta områden” och forskning om 

storstadspolitikens innehåll och implementering har etnicitet varit en central kategori för att analysera 

och förstå bakgrunden till de politiska satsningarna, samt inom vilka former som politiken kommit till 

uttryck (Tedros, 2008; Sernhede, 2004; Bunar, 2003). Kamali (2006) beskriver hur segregation 

uppstår genom en rumslig och mental separation, där den rumsliga separationen genom 

marginalisering av vissa grupper skapar grogrund för en mental separation utifrån diskurser och 
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föreställningar om ”de andra”. Resultatet blir hierarkiskt ordnade rum i staden som motiveras utifrån 

internaliserade föreställningar som legitimerar exkluderingen. Integrationspolitiken, menar Kamali 

(2006), har ofta bidragit till att reproducera diskriminering och rasism genom en kulturessentialistisk 

hållning.  

Därmed blir integrationspolitiken en politik för särskiljande och kategorisering av ”de 
andra”. Dessa grupper homogeniseras inåt och heterogeniseras utåt. ”Invandrarnas” 
skillnader gentemot ”oss” blir avgörande för integrationen, inte likheter mellan olika 
grupper och deras gemensamma mänskliga egenskaper. (Kamali, 2006:13)   

Bunar (2005) beskriver hur staten, genom departement, myndighetsverk, väl tilltagna budgetar, lokala 

administratörer och debattörer, byggt upp en imponerande praktisk och intellektuell infrastruktur kring 

den ”etniska frågan”. Denna infrastruktur är extra synlig i storstädernas förorter och framförallt i de 

statliga utredningar som kan relateras till den politiska diskursen om storstadspolitiken. 

Storstadspolitiken blir ett ideologiskt, ekonomiskt och praktiskt fundament som fungerar som en form 

av kompletterande välfärdspolitik med ”syfte att mildra den etnifierade urbana fattigdom som alltmer 

breder ut sig i storstädernas förortsområden” (Bunar, 2005:58). Adiam Tedros (2008) har i sin 

avhandling Utanför storstaden – konkurrerande framställningar av förorten i svensk storstadspolitik 

genomfört en diskursanalytisk läsning av de politiska texter som tillsammans konstituerar den 

politiska diskursen om den svenska storstadspolitiken. Tedros visar att det skett en 

perspektivförskjutning i de framställningar och problembilder som utgjort storstadspolitikens olika 

fokus. I de tidigaste framställningarna av storstaden, som politiskt område, var det huvudsakligen 

fokus på problembeskrivningar som hänfördes till urbaniteten och livsvillkoren i storstaden som 

sådan. I de senare texterna och beskrivningarna av storstadens problem är det istället förorten som 

plats och område som är i fokus för problembeskrivningarna. Tedros (2008) beskriver hur en 

homogenisering av förorten som plats äger rum inom diskursen och texterna om storstadspolitiken, där 

förorten framställs som ett ofrivilligt hem för passiva eller passiviserade människor. En bild av 

förorten som Tedros menar ytterligare förstärker den territoriella stigmatiseringen av områdena. 

Den politiska framställningen och de mediala representationerna av storstadens urbana periferi har 

kritiserats utifrån hur de mediala diskurserna konstrueras av diskriminerande föreställningar om ”de 

andra” utifrån etnicitet och ”ras” (Molina, 2005). Forskningen visar hur media reproducerar och 

framställer en bild av ”förorten” som ett etnifierat problemområde med resultatet att de politiska 

satsningarna omintetgörs utifrån de negativa föreställningarna (Arvastson & Suur-Nuja, 2000). De 

mediala bilderna är ständigt närvarande i den politiska diskursen och bidrar till att konstruera det 

framväxande politikområdet. Irene Molina (2005) visar hur det skett en diskursiv transformation av de 

svenska miljonprogrammen som problemområde, från att tidigare under 1970-talet vara 

bostadsområden som förknippades med modernitetetens negativa inverkan på människan i allmänhet, 

av ett liv i anonymitet och traditionslöshet med efterföljande konsekvenser av social utslagning, till att 
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idag vara ”utsatta” och ”invandrartäta” områden där problemet snarare är dem som bor i området än 

områdets arkitektoniska utformning. Den diskursiva förändringen framvisar en historisk diskontinuitet 

av den urbana periferin som politikområde, där bostadspolitik och stadsplanering, som inledningsvis 

varit politiska instrument och skapat områden som gör åtskillnad mellan hyresrätter, bostadsrätter och 

äganderätter, inte längre är en aktuell politisk strategi (Molina, 2005). I takt med att människor med 

utländsk bakgrund flyttar in till områden med hyresrätter, blir bostadspolitiken och stadsplaneringen 

transformerad till integrationspolitik, invandrarpolitik och storstadspolitik. Det bostadspolitiska 

instrumentet i form av stadsplanering, som en möjlighet att påverka segregationen i staden, ersätts 

med en integrationspolitik av ”de Andra”.    

Sammanfattningsvis kan vi se hur storstadspolitiken är inbegripen i en väv av mediebilder, 

samtidspolitikens historia och en diskriminering utifrån etnicitet. Föreställningar om ”de Andra” är 

närvarande i den mediala bilden och bidrar till att skapa mentala separationer och stigmatiserande 

attityder, som reproduceras och kommer till uttryck i politiska åtgärder.  

3.3 Bostadsområden och stadens etniska segregationslinjer 

De ”utsatta” och ”minst attraktiva” bostadsområden och stadsdelar som blev föremål för 

storstadspolitikens satsningar och insatser var bostadsområden som omfattades av den 

socioekonomiska segregation som storstadspolitikens målsättningar avsåg att åtgärda. Frågan om 

stadens segregation och uppdelning har inom forskningen behandlats utifrån strukturella analyser som 

ofta utgått ifrån kategorierna klass, ”ras” och etnicitet (R. Andersson, 2000, 2001; Molina, 1997). 

Inom forskningen och analyserna av stadens utseende finns det ofta ett samband mellan geografiska 

områden och socioekonomiska faktorer, och som väcker frågor om hur man skall förstå och hantera 

dessa samband. Segregation blir i sammanhanget ett samlingsbegrepp som kommit att omfatta olika 

variationer och uttryck för åtskillnad. Ofta definieras segregation i termer av en rumslig uppdelning 

som kan hänföras till faktorer och kategorier som klass, etnicitet och ålder (Bunar, 2001; Kölegård 

Stjärne, Fritzell, Brännström, Estrada & Nilsson, 2007) I storstadspropositionen definieras segregation 

som:  

[…] geografisk separation mellan olika befolkningsgrupper (definierade utifrån 
ekonomiska, sociala, etniska eller demografiska karakteristiska). Den fysiska 
separationen uppfattas också som en manifestation av social distans mellan olika 
befolkningsgrupper. Segregationen är dock ingen enkel företeelse. Tvärtom har den 
flera dimensioner. Dessa dimensioner – ekonomiska, sociala, etniska och 
demografiska – måste studeras för att segregationsprocessen skall kunna förstås. 
Helheten är viktig men olika dimensioner måste hållas isär. I många fall framträder de 
olika dimensionerna tillsammans. (Prop 1996/97:118 s.24)   

Segregationsbegreppet som används i propositionen framvisar behovet av en intersektionell förståelse 

av segregationen i staden. Roger Andersson (2000) visar i studien Etnisk och socioekonomisk 
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segregation I Sverige 1990-1998, som var en delstudie inom Kommittén Välfärdsbokslut, att frågan 

om den etniska segregationen inte enbart kan reduceras till en socioekonomisk fråga. Molina visar i 

sin forskning att det finns ”påtagliga tendenser till en rashierarkisk differentiering av 

segregationsmönster i den svenska staden” (Molina, 2001:50). I hennes avhandling Stadens 

rasifiering. Etnisk boendesegregation i folkhemmet (1997) beskriver hon hur boendesegregationen i 

det svenska samhället är sammanvävt av politiska, ideologiska och diskursiva faktorer som 

reproducerar en rasifierad stad. Den rasifierade boendesegregationen i staden har som konsekvenser 

att de boende i segregerade bostadsområdena får sämre materiella villkor och förutsättningar än 

boende i andra delar av staden. 

Stadens rasifiering handlar i slutändan om de processer som leder individer, grupper 
och institutioner på en bestämd bostadsmarknad, att tänka handla och diskriminera 
utifrån en idé om ”ras”, på så sätt att denna bostadsmarknad differentieras rumsligt 
efter föreställda rasskillnader och tillskrivna rastillhörigheter (Molina, 1997:228). 

Andersson (2001) visar också hur etnicitet är en kategori som är avgörande för att förklara 

boendesegregationen som samhällsproblem. Andersson motsätter sig begreppet ”invandrartäta 

områden” och använder istället ”svenskglesa områden” för att betona den svenskföddes flyttningar 

och bostadsval i staden som delar i ett skapande av svenskglesa områden. Den segregerade staden med 

”svenskglesa” och ”svensktäta” områden motverkar ett segregationsbegrepp som enbart baseras i en 

föreställning om ”de Andra”, som utgångspunkt och förklaringsgrund när vi talar om segregation.   

I den internationella forskningen har segregationen och polariseringen mellan olika områden och 

delar av staden relaterats till frågor om ”ras” och etnicitet (Wacquant, 2008; Wilson, 1997). I den 

amerikanska kontexten utgör gettot det geografiska område, som både fysiskt och symboliskt utgör en 

tydlig segregationslinje i staden. Wacqant (2008) menar att det amerikanska gettot skiljer sig markant 

från de europeiska arbetarförorterna, då sammansättningen av invånare i gettot är koncentrerat till ras 

snarare än klass. Wacquant visar i sin komparativa studie av det amerikanska gettot och Paris förorter 

– banlieue – att förorterna i Paris snarare är antigetton som har en heterogen sammansättning av 

människor med olika ursprung. Wacquant beskriver detta som att ”[u]nlike the black American ghetto, 

the French banlieue is not a homogeneous social formation, bearing a unitary cultural identity, 

endowed with an organizational autonomy and institutional duplication, based on a dichotomous 

cleavage between races (i.e., fictively bilogized ethnic categories) officially recognized by the state.” 

(Wacquant, 2008:160). Skillnaden mellan gettot och banlieue, utifrån Wacquants argument, kan 

överföras till de svenska storstädernas förorter, där förorternas sammansättning uppvisar mer likheter 

med Paris banlieue som utgör traditionella arbetarklassförorter med en stor andel arbetslösa och 

postkoloniala migranter (Wacquant, 2008).  

Vi ser att forskningen om segregerade förorter visar hur etnicitet är en avgörande kategori i 

åtskillnaden och uppdelningen av människor i avgränsade geografiska områden av staden. Stadens 
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geografi är inte enbart ojämlik utifrån socioekonomiska faktorer, utan är också en rasifierad och 

etnifierad geografi med postkoloniala strukturer.     

3.4 Ung och arbetslös i ett ”utsatt område” 
En grupp som särskilt framhålls som utsatt i storstaden är ungdomar som är boende i ”utsatta 

områden” (SOU 1996/97:165; Sjöö, 2002). Arbetslösheten bland ungdomar med ”invandrarbakgrund” 

är avsevärt mycket högre än för dem med ”helsvensk” bakgrund (Sernhede, 2004). I den statliga 

utredningen Att växa bland betong och kojor (SOU 1997:61) uppmärksammas livsvillkoren för barn 

och ungdomar i storstaden. Utredningen var ett av delbetänkandena i Storstadskommittén utredning 

och använde sig av en modell för att identifiera ett antal utsatta primärområden i staden. Metoden som 

används i utredningen utgår ifrån relationen mellan hög- och låginkomsttagare och synliggör 

boendesegregationen utifrån områdets samlade inkomstnivå. Utifrån utredningens perspektiv på 

barnens levnads- och uppväxtvillkor i storstaden framkommer det att majoriteten av barnen i de mest 

utsatta primärområden har invandrarbakgrund (SOU 1997:61 s.17). Mot bakgrund av den föreliggande 

uppsatsens tematik och empiri är det intressant att relatera barnens situation i de utsatta 

bostadsområdena vid tiden för Storstadskommitténs utredning med den grupp som är deltagare i 

Rågsved Community Center. Flera av ungdomarna som intervjuas i uppsatsen var barn under tiden för 

utredningens analyser och växte upp under tiden för storstadssatsningens politiska interventioner.  

I utredningen Att växa bland betong och kojor (SOU 1997:61) presenteras en bild av 

arbetsmarknadens villkor för ungdomar i ett avindustrialiserat samhälle. Arbetsmarknadens förändrade 

villkor visar hur omstruktureringen av arbetsmarknaden och ökade krav på arbetstagarnas kompetens 

drabbar ungdomar som är på väg in i arbetslivet utan utbildning. 

Att ha ett arbete när man är tjugo år är något högst ovanligt idag. Industrin behöver 
ingen oerfaren arbetskraft längre, vilket drastiskt minskat möjligheterna att efter 
grundskolan skaffa sig ett arbete. Ungdomar som saknar studiemotivation hamnar 
därför i en besvärlig situation. De hänvisas till gymnasieskolan eller tvingas till 
arbetslöshet. Stockholms stad visar att de flesta arbetslösa ungdomar under 20 år 
finns i de utsatta stadsdelarna. (SOU 1997:61 s.59) 

Vi ser ovan hur det finns en överrepresentation av ungdomar under 20 år som är arbetslösa i de 

”utsatta stadsdelarna” och vilken betydelse som utbildningsnivån har på en förändrad arbetsmarknad. 

Bunar (2001) menar att diskrepansen mellan arbetsmarknadens förändrade struktur och de arbetslösas 

utbildning är en bidragande förklaring till att arbetslösheten sjunker så sakta i ”utsatta områden”, men 

hävdar samtidigt att de internaliserade fördomarna, stigmatiseringen och strukturella diskrimineringen 

är bidragande orsaker till att förklara varför invånare i ”utsatta områden” har sämre livschanser. Flera 

av ungdomarna som växer upp i de ”utsatta områdena” har en ”invandrarbakgrund” och möter ofta 

diskriminerade attityder på arbetsmarknaden och i mötet med majoritetssamhällets representanter. 
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Greta Sandberg redovisar i sin kunskapsöversikt Institutionella praktiker och ”den Andre” – en studie 

om ungdomar i mötet med välfärdsstatliga institutioner i Sverige (2005) tre olika nivåer av 

diskriminering: individuell, institutionell och strukturell diskriminering. Den individuella 

diskrimineringen består av negativa och kränkande handlingar och åsikter mot människor med 

utländskbakgrund, från minoritetsgrupper eller könsgrupper. Den institutionella diskrimineringen är 

ett agerande som utgår ifrån föreställningar eller stereotyper om personer med utländsk bakgrund. Och 

den strukturella diskrimineringen beskriver hur diskrimineringen är inbyggt i samhällets organisation, 

snarare än uttryck för individuella ställningstaganden. På flera nivåer uppstår och reproduceras 

diskrimineringen av ungdomar med utländsk bakgrund i mötet med arbetsmarknad, myndigheter, 

skola och socialtjänst (Hertzberg, 2005; Sernhede, 2006; Sandberg, 2005; Molina, 1999, de los Reyes, 

2006).  

Fredrik Hertzberg visar i sin avhandling Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet – hur 

arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad (2003) hur arbetsförmedlare beskriver 

situationen för ungdomar med invandrarbakgrund på den svenska arbetsmarknaden utifrån deras 

svårigheter snarare än möjligheter, och att den svenska arbetsmarknadens etniska segmentering utgör 

fonden för arbetsförmedlarnas förståelse av ungdomarnas möjligheter att komma in på 

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlarna använde också i stor utsträckning kulturbegreppet som en 

förklaringsmodell för att beskriva orsakerna till att ungdomarna inte kom in på arbetsmarknaden och 

reproducerade med kulturbegreppet ett förhållande mellan svenskhetens kultur och ”de Andra” 

(Hertzberg, 2003). Kulturen blir ett hinder i förhållande till möjligheterna att få ett arbete.  

Det förekommer att skillnader och uppdelningar utifrån klass och etnicitet aktivt reproduceras inom 

de samhälleliga institutionerna. Socialtjänsten, arbetsförmedlingen och skolorna är myndigheter som i 

flera fall reproducerar kulturella skillnader i mötet med ungdomar med utländsk bakgrund utifrån 

föreställningar om ”svenskhet” och ”de Andra” (Bunar, 2001; Hertzberg, 2003, de los Reye,s 2006). 

Sandberg beskriver skillnadsskapandet i svenska välfärdsinstitutioner:  

I samhället i stort och i olika institutioner finns föreställningar om ”oss” och ”de 
andra”, om vad som är svenskt och normalt och icke-svenskt och annorlunda. Genom 
att tilldelas ”identitetsmarkörer som invandrarungdom, kulturkompetent 
socialsekreterare m.m. tydliggörs det att det finns en uppfattning om någonting annat 
som, i motsats till detta, är neutralt eller vanligt. Det svenska är här det vanliga, det 
som utgör normen, det som inte behöver benämnas (Sandberg, 2005:71)      

En grupp som särskilt utpekas med negativa stereotyper och uppfattningar är unga män med utländsk 

bakgrund. Sernhede (2006) menar att unga män från förorten tenderar att andrefieras och betraktas 

som främmande, annorlunda och utan anknytning till det svenska samhället. Det finns en spridd 

föreställning om att unga män med invandrarbakgrund från ”utsatta” områden är farliga och hotfulla. 

Sernhede relaterar de unga männens position i det postindustriella samhället med framväxten av en 

neoliberal politik och statens tillbakadragande, där politiker minskar sociala åtaganden och skärper 
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strafflagstiftningen. En omvandling som kriminaliserar fattigdomen och inskränker sociala och 

arbetsrättsliga tryggheter (Sernhede, 2006; Wacquant, 2009). Politiska åtgärder för att skapa trygghet 

har i denna diskurs blivit liktydig med insatser inriktade mot säkerhet och kontroll. De unga männen 

från ”utsatta områden” beskriver hur de blir föremål för den statliga säkerhetspolitiken genom 

socialtjänst och polis och upplever att de skall kontrolleras och hållas inne i ett reservat (Sernhede 

2006). Wacquant beskriver en liknande process i Amerikas svarta getton utifrån begreppen 

avcivilisering och demonisering:  

Avcivilisering och demonisering bildar ett strukturellt-diskursivt par, där de ingående 
elementen förstärker varandra och tillsammans verkar för att legitimera den statliga 
politik som bär det alarmerande tillståndet i dagens getto – politiken innebär att 
stadskärnan överges och förvandlas till en fängelseliknande förvaringsplats. 
(Wacquant, 2006:29).  

Flickornas situation i de utsatta områdena möter också diskriminering och kulturaliserande 

förklaringsmodeller i mötet med välfärdsstatens institutioner. Hertzberg (2005) menar att 

arbetsförmedlare utgår från ”de Andras” genusordning när de möter unga kvinnor med utländsk 

bakgrund och med genusnormer som formuleras i termer av en frånvaro av frihet och jämställdhet. 

Genusnormerna hos ”de andra” är problematiska i relation till arbetsmarknadens krav vilket begränsar 

kvinnornas handlingsutrymme i mötet med arbetsförmedlingen.    

Sammanfattningsvis framstår livschanserna för ungdomar från ”utsatta områden” som särskilt 

begränsade. Statistiken visar att skolresultaten och arbetslösheten är sämre hos ungdomar som är 

boende i ”utsatta områden” (Sernhede, 2004, 2009). Samtidigt som det existerar ett symboliskt våld i 

form av territoriell stigmatisering, kulturalisering, diskriminering och andrefiering av ungdomar från 

de ”utsatta områdena” som begränsar ungdomarnas möjligheter och handlingsutrymme i mötet med 

arbetsmarknaden och välfärdsinstitutionerna.    
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4. Avancerad marginalitet, territoriell stigmatisering och sociala 
rum som forskningsområde 

I det föreliggande avsnittet om kommer jag att redogöra för internationell och nationell forskning som 

berör frågor om arbetslöshet hos ungdomar i relation till uppsatsens centrala begrepp avancerad 

marginalitet, territoriell stigmatisering och produktionen av sociala rum. Jag har valt att inte presentera 

tidigare forskning om ungdomsarbetslöshet i allmänhet, då detta forskningsområde spänner över en 

mångfald av forskningsdiscipliner, teoretiska utgångspunkter och empiriska studier som inte går att 

rättvist redogöra för inom detta sammanhang.  

4.1 Avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering – internationella 
utblickar  

Wacquants (2008, 2007, 1999, 1996) forskning om avancerad marginalitet och territoriell 

stigmatisering kommer i den aktuella uppsatsen fungera som teroretiska utgångspunkter för att angripa 

uppsatsens forskningsproblem. Wacquants forskning har haft en betydande reception inom det 

aktuella forskningsfältet och utgör en form av knutpunkt i den aktuella uppsatsen, både som teoretisk 

utgångspunkt och som referenspunkt i den forskning som har berört liknande problemställningar.   

Flera studier har använt avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering som begrepp för att 

analysera samtida stigmatiseringsprocesser i en förändrad samhällsekonomi (Schultz Larsen, 2014; 

Rhodes, 2012; Garbin & Millington, 2011; Slater & Andersen, 2012; Hancock & Mooney, 2012: 

Kirkness, 2014). Begreppen har framförallt använts i studierna som konkreta analysverktyg för att 

förstå individuella berättelser och samhälleliga diskurser om den urbana periferin. Det avancerade 

kapitalistiska samhällets framväxt har blivit en central utgångspunkt inom forskningen för 

frågeställningar om hur fattigdom och stigmatisering av olika områden har påverkat de boendes 

situation och resulterat i våldsamma reaktioner och motståndshandlingar (Hancock & Mooney, 2013; 

Dikec, 2007). James Rohdes (2012) beskriver hur ett avindustrialiserat område i England genomgick 

en territoriell stigmatiseringsprocess av fattiga bostadsområden med en utpräglad ”vit” befolkning och 

bostadsområden med ”asiatisk” befolkning, och menar att de boende i båda dessa områden blev 

betraktade utifrån dysfunktionella och kulturella kategorier, snarare än utifrån skillnader baserade i 

strukturella ojämlikheter i staden. Kulturella förklaringsmodeller förstärktes och användes som ett led 

i den territoriella stigmatiseringsprocessen.   

En kritisk genomgång av Wacquants begrepp avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering 

finns att tillgå i antologin Criminalisation and Advanced Marginality: Critically Exploring the Work 

of Loïc Wacquant (Squires & Lea, 2012). Här behandlas Wacquants centrala utgångspunkter utifrån 

det övergripande temat om Wacquants bidrag till en sociologi om den neoliberala statens påverkan på 

välfärdsstaten och straffsystemet.       
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I förhållande till det internationella forskningsläget kan den föreliggande uppsats inordnas i en rad 

av forskningsprojekt som operationaliserat Wacquants begrepp på empiriska fenomen i den urbana 

storstaden. Min ambition med uppsatsens övergripande forskningsproblem i relation till den 

internationella forskningen är framförallt att placera den svenska statens roll som ett kritiskt 

frågetecken i relation till Wacquants teori om avancerad marginalitet. Med storstadspolitikens 

framväxt under 2000-talet har det svenska samhället haft en intervenerande och närvarande stat i den 

urbana periferin med målsättningen att motverka den tilltagande segregationen i storstäderna. Hur den 

svenska statens roll förhåller sig till den internationella forskningen, där staten i den avancerade 

marginaliteten ofta beskrivs vara tillbakadragen, är intressant att reflektera över i relation till den 

urbana periferin som forskningsfält. Även om detta inte är uppsatsens huvudsyfte.   

4.2 Avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering i svensk forskning 

I ett svenskt perspektiv har en stor del av forskningen om avancerad marginalitet och territoriell 

stigmatisering producerats inom Göteborgs universitet (Johansson &.Olofsson, 2011; Sernhede, 2002, 

2006b, Å. Andersson, 2006) Ove Sernhede (2002, 2009) är professor vid Göteborgs universitet och 

har i flera sammanhang studerat hur ungdomars kulturyttringar i förorten skapats i relation till 

framväxten av ett postindustriellt samhälle och en arbetsmarknad med avancerade sektorer. Sernhedes 

(ibid) forskning är till stor del koncentrerad till hur ungdomar som växer upp i förorterna använder 

kulturella uttryck som exempelvis hiphop för att skapa gränsöverskridande identiteter i en globaliserad 

värld, där utanförskapet i det ”Nya Sverige” blir en gemensam grund och erfarenhet för ungdomarna i 

deras identitetsskapande. Utgångspunkten i globala och samhälleliga förändringar inom ekonomi och 

politik vägleder Sernhedes analyser och tolkningar av ungdomskulturernas uttryck i en segregerad 

stad. Sernhede (2009; Beach & Sernhede, 2012) har även bedrivit forskning om skolan i förorten och i 

ett postindustriellt samhälle, samt relaterat den ”traditionella” skolan till andra former av informellt 

lärande som existerar i ungdomsgrupper. Vidare menar Sernhede att den territoriella stigmatiseringen 

av multietniska förorter idag inte motverkas genom samhällets institutioner och att skolan i dessa 

områden inte längre är en naturlig övergång till vuxenlivet. Utifrån studier av ungdomar som sysslar 

med hiphop och deras informella lärande inom gruppen, visar Sernhede, att det finns alternativa 

lärandeformer som är förankrade i det urbana rummet och svarar mot diskrimineringen och 

stigmatiseringen av ungdomar från förorten. Även Nihad Bunar har belyst den territoriella 

stigmatiseringen och avancerade marginaliteten i det svenska samhället utifrån skolans värld i sin 

avhandling Skolan mitt i förorten – fyra studier om skola, segregation, integration och 

multikulturalism (2001). Bunar visar i sin avhandling hur den rumsliga segregationen i staden påverkat 

skolans möjligheter till att integrera ungdomar från förorten i samhället. Socioekonomiska villkor och 

negativa representationer skapar hinder för en lyckad integration genom skolan. Samtidigt visar Bunar 

hur skolan i flera fall kan vara en institution i förorten som bidrar till att skapa positiva symboliska 



 

 
34 

förändringar, där en framgångsrik skola påverkar hela områdets status. Bunar belyser också frågan om 

arbetslöshet i ”invandrartäta områden” i en komparativ analys med liknande typer av segregerade 

områden i Paris och Chicago.  

Inom svensk forskning har den territoriella stigmatiseringen också analyserats i förhållande till 

livsval och vägar in i det svenska samhället (Johansson & Olofsson, 2011; Peterson, 2011; Hammarén, 

2014). Med fokus på narrativa metoder har Abby Peterson (2011) studerat ungdomars övergång från 

ungdom till vuxenliv och menar att de kollektiva erfarenheterna av utanförskap, som många ungdomar 

från marginaliserade upplever, inte uteslutande kan användas för att förklara ungdomarnas 

individuella livsval. Utifrån den narrativa metoden framvisar Petersen i sin forskning att ungdomarna 

för inre dialoger med sig själva om möjliga sätt att vara, som ständigt inbegriper en närvarande 

representation om risken att misslyckas i livet utifrån att vara ungdom som kommer från förorten.  

En informell och kriminell gatukultur har studerats av Philip Lalander och Ove Sernhede (2011), där 

symboler från amerikanska gäng- och gatukultur används för att ”ladda gatan” med någonting annat 

än stigmatiserade bilder och förändra gatan till en plats för motstånd. Lalander och Sernhede tolkar 

denna globala och kulturella transformationsprocess som identitetsskapande handlingar, där gatan blir 

en plats att vara stolt för och utgöra motkraft mot den territoriella stigmatiseringen av deras 

bostadsområde.  

Inom den svenska forskningen om avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering möter vi 

huvudsakligen studier som utgår ifrån ett ungdomsperspektiv och belyser förhållandet mellan 

ungdomarnas identitetsskapande i förhållande till deras bostadsområde. I den svenska forskning som 

jag presenterat framstår bostadsområdet och den territoriella stigmatiseringen som utgångspunkter för 

ett aktivt identitetsskapande hos ungdomarna i termer av motstånd. Skolans roll som en samhällelig 

institution i förorterna har även varit ett område som varit föremål för den svenska forskningen om 

den territoriella stigmatiseringens konsekvenser. Resultaten från forskningen visar att skolan är en 

samhällelig institution som inte kan motverka stigmatiseringen av området och utgöra en väg in i det 

svenska samhället. Min uppsats avser att anknyta till det svenska forskningsfältet utifrån det tydliga 

underifrånperspektivet med ungdomar i fokus, men försöker samtidigt vidga fältet genom att belysa 

den territoriella stigmatiseringen utifrån ett lokalt arbetsmarknadsprojekt som upprättats med syftet att 

söka upp ungdomar som riskerar att hamna i ett utanförskap.  

4.3 Forskning om det sociala rummets produktion  

Inom den svenska forskningen har frågan om det sociala rummets produktion inte haft någon 

betydande reception. Forskning med utgångspunkt i Lefebvres teorier om det sociala rummets 

produktion har ägt rum inom olika forskningsfält med skilda problemställningar. Tre avhandlingar 

som utgått ifrån Lefebvres begreppslighet är Lena Grips Likhetens rum - olikhetens praktik. Om 

produktionen av integration i fyra svenska kommuner (Grip, 2012), Lina Olssons Den 
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självorganiserade staden. Appropriation av offentliga rum i Rinkeby (Olsson, 2008) samt Lukas Smas 

Transaction Spaces – Consumptions Configurations and City Formation (Smas, 2008). Alla tre 

avhandlingarna anknyter till frågeställningar som aktualiseras i min uppsats utifrån olika perspektiv. 

Smas (2008) avhandling tar sin utgångspunkt i konsumtionens förhållande till tidsliga och rumsliga 

aspekter i staden som marknadsplats och förändringar i stadens formationer och där Lefebvres teorier 

om produktionen av det urbana rummet används som ett teoretiskt perspektiv för att förstå hur 

konsumtionen bidrar till att skapa marknadsplatser utifrån både samhällets dominerande 

representationer och människornas vardagsliv. Grips (2008) avhandling tar istället sin utgångspunkt i 

en politisk kontext, där frågan om kommunal integration av kvinnor med invandrarbakgrund 

behandlas utifrån olika rumsliga skalnivåer. Med Lefebvres spatiala triad utformar Grip en modell för 

att analysera integrationen utifrån olika skalnivåer och empiriska material. Grip visar i sin studie hur 

dominerande representationer om integrationspolitik skapar en lokal politik, som inte är förankrad i 

verklighetens behov utan som snarare bidrar till att skapa uppdelningar mellan vi-och-dom. Olsson 

(2008) utgår huvudsakligen från Lefebvres begreppspar appropriation och dominering för att beskriva 

den självorganiserade staden i Rinkeby. Olsson studerar dels den Somaliska veckan i Rinkeby och dels 

småbutiker i Rinkeby som etablerats i bostadslokalernas bottenplan. Olsson visar hur både den 

Somaliska veckan och småbutikerna i Rinkeby är exempel på appropriation av rummet och en form av 

de-alienering inom förorten som uttryck för ett alienerande och fragmenterat stadslandskap i en 

rasifierad segregation. De tre avhandlingarna anknyter till centrala problemställningar i min uppsats, 

dels hur globala förändringar i ekonomin med konsumtion och framväxten av avancerade sektorer 

förändrar stadens utseende, dels hur integration och politik iscensätts och produceras i ett kommunalt 

perspektiv och dels hur aktiviteter inom den urbana periferin bidrar till att omforma och omskapa 

förorten i en segregerad stad. Även om problemställningarna och användningen av Lefebvres teorier 

anknyter till min aktuella uppsats är de empiriska utgångspunkterna disparata, vilket gör att min 

uppsats blir en kritik eller vidareutveckling av tidigare forskning i Sverige om det sociala rummets 

produktion.  

En studie som jag vill lyfta fram inom den svenska forskningskontexten är Abby Peterson, Lennart 

G. Svensson och Tobias Addos Ungdomar i vardagens väv (2003). I den studien behandlas 

ungdomars vardagsliv i en marginaliserad förort och innehåller även ett avsnitt som behandlar 

Lefebvres teori om det sociala rummet i relation till ungdomarnas vardagsliv. Författarna beskriver 

hur ungdomarna förhåller sig till olika rumsligheter i deras vardagsliv såsom hemmet, förorten, 

storstockholm och det globala kulturella rummet. De olika rumsligheterna bidrar till olika former av 

identitetsskapande hos ungdomarna, genom att vara platser för interaktion och berättande. Globala 

symboler och influenser används i identitetsarbetet och för att producera storstadens offentliga rum. 

Studien Ungdomar i vardagens väv (2003) behandlar flera liknande frågor om förhållandet mellan 

ungdomar och deras bostadsområde i förorten, dock utgör det rumsliga perspektivet inte ett 
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övergripande och genomgående tema vilket skapar en begränsad forskning kring rummets sociala 

produktion hos ungdomar boende i förorten. 

När det kommer till tidigare forskning om det sociala rummets produktion hos ungdomar i den 

urbana periferin i relation till arbetsmarknaden och arbetslöshet saknas det nationell forskning, jag 

menar motiverar den aktuella uppsatsens ämnesval i relation till det nationella forskningsfältet.  

Inom internationell forskning och framförallt inom Frankrike har Lefebvres teorier om det sociala 

rummets produktion använts för att förklara förhållande mellan ungdomars arbetslöshet och 

utanförskap i en segregerad stad (Garbin & Millington, 2012; Dikec, 2007). I artikeln ”Territorial 

Stigma and the Politics of Resistance in a Parisian Banlieue: La Courneuve and Beyon” (2012) av 

David Garbin och Gareth Millington visar författarna hur ungdomar i de franska förorterna saknar 

symboliskt, kulturellt och ekonomiskt kapital att påverka produktionen av det sociala rummet och att 

förorterna i Paris är dominerade av rumsliga representationer som förmedlas inom den avancerade 

kapitalismen. Ungdomarna som intervjuas i artikeln beskriver en orättvis stigmatiseringsprocess, där 

de har svårt att acceptera ett ofrivilligt stigma utifrån att vara boende i ett specifikt område av staden. 

Motståndet mot dominerande representationer, menar författarna, inte skall behandlas som ett 

dualistiskt förhållande utan snarare som en pågående process som producerar och modifierar det 

urbana rummet. Garbin och Millingtons studie visar hur Lefebvres teori om det sociala rummets 

produktion kan användas för att analysera förhållanden mellan olika rumsligheter som skapar 

ungdomarnas tillvaro i relation till ett liv i den urbana periferin.  

4.4 Avslutande reflektioner om tidigare forskning 

Avsnittet om tidigare forskning har huvudsakligen syftat till att redovisa forskning som anknyter 

direkt till de teoretiska perspektiv och utgångspunkter som jag använder i uppsatsen. Forskning som 

anknyter till det empiriska materialets angränsande kontext har presenterats i det föregående kapitlet. I 

det avsnittet framvisas ett forskningsfält som kontextualiserar uppsatsens tematik och redogör för 

relevanta perspektiv och begrepp. I relation till tidigare svensk och internationell forskning avser jag i 

den föreliggande uppsatsen att beskriva den avancerade marginaliteten och territoriella 

stigmatiseringen med en immanent kritik av det sociala rummets produktion genom Lefebvres socio-

rumsliga teori och utifrån ungdomarnas levda erfarenheter som empiriskt material. Ett perspektiv som 

jag menar bidrar till att placera forskningsfrågan inom ramen för det sociala arbetets disciplin.  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 En inledande diskussion om teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som vägleder den föreliggande uppsatsen är tudelade och avser att å ena 

sidan materialisera och generalisera den urbana periferin i vår samtid med en empiriskt grundad teori 

och å andra sidan att kritiskt undersöka villkoren och förutsättningarna för den urbana periferin som 

socialt rum. Den empiriskt grundade utgångspunkten är Wacquants (2008) teori om avancerade 

marginalitet och territoriell stigmatisering. Den avancerade marginaliteten är ett teoretiskt begrepp 

som haft en betydande reception inom den internationella forskningen om ”utsatta områden” och 

relaterar till de marginaliserade områdena av staden i samtidens avancerade ekonomier (Squires & 

Lea, 2012; Schultz Larsen, 2014; Rhodes, 2012; Garbin & Millington, 2011; Slater & Andersen, 2012; 

Hancock & Mooney, 2012). En symbolisk funktion av den avancerade marginaliteten är den 

territoriella stigmatiseringen av marginaliserade bostadsområden och deras invånare. Bostadsområdet 

tillskrivs negativa konnotationer och föreställningar som internaliseras av dem som är boende i 

området. Wacquants teorier om avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering kommer i den 

aktuella uppsatsen att vara utgångspunkter för att analysera och förstå ungdomarnas levda erfarenheter 

i ett postindustriellt samhälle med avancerade sektorer och av att vara boende i ett ”utsatt område”.  

Den andra teoretiska utgångspunkten som vägleder uppsatsen är att rum är sociala. Med avstamp i 

Henri Lefebvres (1991) teori om det sociala rummets produktion avser jag att analysera ungdomarnas 

erfarenheter och skapande av rum. Lefebvres teori om det sociala rummets produktion möjliggör en 

analytisk rörelse mellan den fenomenologiska livsvärlden, ideologiska och politiska föreställningar, 

och det sociala rummens inneboende möjligheter till motstånd och drömmar. Det sociala rummets 

produktion är ett resultat av en aktivitet och ett görande – ett (re)producerande – som visar hur sociala 

rum både kan approprieras och domineras.  

Wacquants teorier om avancerade marginalitet och territoriell stigmatisering är tydliga uttryck för 

en bestämning av den urbana periferin, som ett rum dominerat av ekonomiska krafter och symboliska 

laddningar med negativa konnotationer. Med utgångspunkt i Lefebvres begrepp sociala rum vill jag 

bidra till att fördjupa den teoretiska förståelsen av ”utsatta områden” utifrån ungdomarnas unika 

livsvärld och beskriva deras förhållande till den urbana periferin som socialt rum utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Waquants teori kan därmed fungera som ett kritiskt verktyg för att 

analysera begreppen territoriell stigmatisering och avancerad marginalitet utifrån ungdomarnas levda 

erfarenheter. 
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5.2 Avancerad marginalitet och den urbana periferin 

Segregationen och uppdelningen av den urbana staden i geografiska territorier med socioekonomiska 

skillnader har skapat en polarisering av stadens olika rum. En utveckling som har kommit att bidra till 

allt fler människor i storstadens segregerade områden exkluderats från övriga delar av samhället och 

staden. Polariseringen mellan stadens olika rum kommer till uttryck i inkomstskillnader, arbetslöshet 

och utbildningsnivå. Ove Sernhede menar att ”bakgrunden till den moderna fattigdomen och de 

sociala utestängningsmekanismerna ligger i de omstruktureringsprocesser och den avindustrialisering 

som den europeiska ekonomin nu går igenom” (Sernhede, 2003:109). Sernhede syftar här till den 

internationella arbetsdelningen och globaliseringens inverkan på den lokala arbetsmarknadens villkor, 

men betonar även de tekniska förändringarna inom näringssektorn som har sin grund i framväxten av 

den moderna informationsteknologin. Den postindustriella stadens inbäddning i den globala ekonomin 

får konsekvenser för stadens spatiala ordning och livsvillkoren för de boende i den urbana periferin 

(Johansson & Sernhede, 2006)  

Wacquant (1996, 2008) använder begreppet avancerad marginalitet för att beteckna en ny form av 

marginalisering som drabbar alltfler människor i storstädernas urbana periferier. Wacquant har i 

Urban Outcasts A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2008) studerat två stadsdelar i 

Chicago och Paris och empiriskt redogjort för marginaliseringen och bakgrunden till stadens socio-

rumsliga polarisering. Begreppet avancerade marginalitet avser här att beskriva framväxten av nya 

fattigdomsmönster och mekanismer för exkludering och marginalisering av människor och områden i 

storstaden, samt med en betoning på att marginaliseringen är något som ”avancerar” och ständigt 

ligger framför oss. Den polariserade tillväxten, fragmentiseringen av arbetet, framväxten av en 

informell gatuekonomi i de utsatta områden, massarbetslöshet och upplösningen av möjligheterna till 

proletarisering, samt statliga inskärningar och statens övergivande av vissa områden är alla uttryck för 

de strukturella krafter som genererar och producerar ett samhälle med avancerad marginalisering 

(Wauquant 2008:233).   

Viewed from this angle, the ’return of the repressed’ realities of economic penury and 
social destitution, ethnoracial divisions and public violence, and their accumulation in 
the same distressed urban areas, suggests that First World cities are henceforth 
confronted with what one may call advanced marginality. These new forms of 
exclusionary closure translating into expulsion to the margins and crevices of social 
and physical space have arisen – or intensified – in the post-Fordist metropolis, not as 
a result of economic mismatches or backwardness but, on the contrary, as an effect of 
the uneven, disarticulating mutations of the most advanced sectors of Western 
economies, as these bear on the lower fractions of the recomposingworking class and 
subordinate ethnic categories, as well as on the territories they occupy in the dualizing 
city. (Wacquant, 2008:232) 

Den avancerade marginaliteten karakteriseras av Wacquant (2008:234-247) utifrån sex distinkta 

egenskaper. Det första karaktärsdraget utgår från förändringen av arbetsmarknadens relationer till att 
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vara instabila och heterogena, vilket har resulterat i en prekär situation och social fragmentisering för 

dem som befinner sig arbetsmarknadens utkanter. Tidigare relationer som kännetecknats av att vara 

homogena, solidariska och byggda på trygghet har ersatts av relationer som är osäkra och utan 

arbetsrättsligt skydd. Det andra som utmärker den avancerade marginaliteten är att det finns en 

funktionell frikoppling från makroekonomiska trender i samhället. Cykler och fluktuationer inom 

samhällsekonomin har små effekter på arbetslöshet och inkomstnivåer. Det har inte skett några större 

förändringar sedan mitten av 1990-talet i förändringar av livschanser och sociala villkor för de 

marginaliserade, utan tillståndet förefaller att vara opåverkat ifrån makroekonomiska förändringar. För 

det tredje så sker en territoriell stigmatisering och fixering av områden i storstäderna. Negativa 

karaktäristika tillskrivs avgränsade områden av staden och boende i området stigmatiseras. 

Bostadsområden och stadsdelar beskrivs med termer och begrepp som ”problemområde”, ”socialt 

utsatt område” och ”invandrartätt område”. Bostadsområdet blir en plats som man känner skam inför. 

Människor döljer sin adress, hittar ursäkter till varför man bor där och vill inte förknippas med 

området. Upplösningen av ”platsen” och den rumsliga alienationen är det fjärde som karaktäriserar 

den avancerade marginaliteten och utgör en motsatt och samtidig process till den territoriella 

stigmatiseringen. Upplösningen och förlusten av ”platsen” beskriver hur bostadsområdet inte längre är 

en plats för kollektivt identitetsskapande och ett rum där man upplever en känsla av tillhörighet. 

Banden mellan människor i området har försvagats och många drar sig tillbaka till det privata 

boendets sfär. Basen för bildandet av kollektiva gemenskaper i området upplöses och istället har 

områdena blivit ett instrument för en virtuell fångenskap och isolering av de boende i förhållande till 

övriga delar av staden. För det femte så har möjligheterna till att hantera ekonomins kriser med stöd 

inom grannskapet och bostadsområdet försvunnit. Det går inte längre att förlita sig på hjälp och stöd 

från vänner, bekanta och anhöriga när alla delar samma situation av arbetslöshet och fattigdom. För att 

överleva utvecklar individer egna strategier som inte motverkar den prekära situationen som de 

befinner sig i utan snarare förstärker ojämlikheten i samhället genom det informella arbetets 

fördelningseffekter i samhällsekonomin. Den sjätte egenskapen avser den sociala och symboliska 

fragmenteringen, där proletariat och klass inte längre är kollektiva kategorier för mobilisering och 

representation. Det saknas symboler, delade bilder och ett gemensamt språk inom det urbana 

proletariatet som kan användas i en organiserad politisk kamp. Wacquant beskriver prekariatets villkor 

i anslutning till den symboliska och sociala fragmentiseringen som att ”[c]ontrary to the proletariat in 

the Marxist vision of history, which is called upon to abolish itself in the long term by uniting and 

universalizing itself, the ’precariat’ can only make itself to immediately unmake itself” (Wacquant, 

2008:247).  

Den avancerade marginaliteten kan relateras till den teoretiska diskussionen om det postindustriella 

samhällets inverkan på den ”nya fattigdomen” (Sernhede 2004). Tomas Johansson och Ove Sernhede 

(2006) beskriver utvecklingsmönstren för det postindustriella samhället utifrån en svensk kontext och 

menar att det skett en tydlig omvandling av den svenska välfärdsstaten. Efter andra världskriget kunde 
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fattigdomen inom den svenska arbetarklassen hanteras och nästintill utraderas med politiska 

interventioner och välfärdsstatliga strategier. Välfärdsstatens generella grepp om samhället utifrån en 

strävan om modernisering, inkludering och social sammanhållning resulterade i omfattande statliga 

program och stadsutvecklingsprojekt i de svenska storstäderna. Stadsutvecklingsprojekten som 

genomfördes under andra hälften av 1900-talet har i flera fall förvandlats till brännmärkta 

bostadsområden som istället befäster en social ordning och polarisering av stadens rum (Molina, 

2005). Den avancerade marginaliteten är ett begrepp som med fördel går att översätta till ett svensk 

sammanhang och användas för att analysera och förstå vilka mekanismer som påverkar 

levnadsvillkoren och livschanserna för människor i den urbana periferin. Den prekära situationen på 

arbetsmarknaden, utan möjligheter till kollektiv och politisk representation som många arbetstagare 

vittnar om, bekräftar en förändring av arbetsmarknadsrelationerna (Bernhardtz 2012). Den territoriella 

stigmatiseringen av svenska förorter och stadsdelar utifrån boendesegregation, arbetslöshet, 

socioekonomisk status och mediala representationer, visar hur vissa områden har märkts med negativa 

konnotationer som påverkar möjligheterna till att delta i samhällslivet för dem som är boende i 

området (Sernhede, 2006; Molina, 1997, 2005).  

Bunar (2001) har utifrån en komparativ ansats rekonstruerat en svensk studie om den avancerade 

marginaliteten i relation till Wacquants teoretiska och empiriska arbeten. Den frågeställning som leder 

Bunar är frågan om hur den ökade arbetslösheten under 1990-talet påverkade det sociala livet och 

aktörernas relationer i de ”invandrartäta” områdena. Bunar utgår ifrån stockholmsförorten Tensta som 

studieobjekt och idealtyp för ett ”invandrartätt” område. Wacquants (2008) studier av den avancerade 

marginaliteten tar sin utgångspunkt i empiriska studier och jämförelser mellan två områden i Chicago 

och Paris. Områdena som han karaktäriseras utifrån begreppen Black Belt respektive Red Belt och som 

avser att beteckna stadens rumsliga uppdelning och demarkationslinjer utifrån de respektive 

kategorierna ”ras” och klass. Bunars studie återanvänder Wacquants empiriska resultat som 

jämförelsematerial till sina empiriska studier av Tensta. Bunar (2001) diskuterar sitt resultat utifrån 

fem karaktärsdrag av den avancerade marginaliteten. För det första understryker Bunar (2001) att alla 

tre områden har varit utsatta för makroekonomiska förändringar som kännetecknas av omfattande 

nedläggningar av industrier och stora omflyttningar inom området. För det andra att Tensta liksom den 

franska förorten Quatre mille är områden som är homogena utifrån klass, men där 

etnicitetsdimensionen i Tensta är mer dominerande till att förklara fattigdomen och den territoriella 

stigmatiseringen. Det tredje karaktärsdraget är att alla tre områden bär på ett territoriellt stigma som 

betingas av invånarnas ”kapitalfattigdom” inom en rad områden. Den fjärde jämförelsen visar att de 

sociala och informella nätverken har försvagats genom omflyttningar och en social och ekonomisk 

marginalisering, utom i fallet med ungdomar som fortfarande är en grupp som utvecklar starka 

vänskapsband. Slutligen det femte området som utgår ifrån socialpolitiken, där skillnaderna är mest 

tydliga och där de politiska institutionerna i Wood Lawn evakuerats från lokalsamhället, i Quatre mille 

finns de politiska institutionerna kvar men är ineffektiva och skapar konflikter och i Tensta finns de 
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fortfarande kvar och expanderar genom en politisk-administrativ decentralisering som har ett starkt 

grepp om det sociala livet.  

I den föreliggande uppsatsen utgör begreppet avancerad marginalitet en sammanfattning av de 

villkor som omgärdar arbetsmarknadspolitikens villkor i en neoliberal tid. Begreppet avancerad 

marginalitet kombinerar en materiell analys utifrån det postindustriella samhällets förändrade villkor 

inom ekonomin tillsammans med symboliska och politiska konsekvenser.   

5.3 Territoriell stigmatisering 

Loïc Wauquants teorier om territoriell stigmatisering tar sin utgångspunkt i studier från en amerikansk 

kontext men är översättbar till svenska förhållanden. Wauquant (2007) menar att även samhällen som 

bäst har motstått framväxten av den avancerade marginaliteten, såsom de skandinaviska, är påverkade 

av fenomenet territoriell stigmatisering och framväxten av zoner för de utstötta i den urbana staden. 

Den territoriella stigmatiseringen har blivit nationaliserad och demokratiserad i den meningen att 

varje land har ett urbant område som kommit att bli allmänt kända genom mediediskurser, politiska 

diskurser och vetenskapliga sammanhang som synonymer för ett ”socialt helvete” (Wacquant, Slater 

& Pereira 2014) Den territoriella stigmatiseringen, menar Wauquant (2007), har tre utmärkande 

egenskaper som kan hänföras till rummet för den avancerade marginaliteten i det postindustriella 

samhället. Den första egenskapen är en fixering av territoriet och en efterföljande stigmatisering.      

Rather than being disseminated throughout working-class areas, advanced 
marginality tends to concentrate in isolated and bounded territories increasingly 
perceived by both outsiders and insiders as social purgatories, leprous badlands at the 
heart of the postindustrial metropolis where only the refuse of society would accept to 
dwell (Wauquant, 2007:67). 

Oavsett den faktiska osäkerheten, otryggheten eller farligheten i de avgränsade territorierna av den 

urbana staden kommer boende i området att märkas av platsen och internalisera föreställningar och 

fördomar om platsen som ett stigma. Ofta sammanfaller den territoriella stigmatiseringen med andra 

stigma hos de boende i området som fattigdom, etniskt ursprung och invandrarstatus (Wacquant 

2008). Stigmatiseringen av den urbana periferin upplöser också stadsdelen, förorten eller 

bostadsområdet som en mänsklig “plats” med kulturell och social igenkänning. Wacquant (ibid) menar 

att den territoriella stigmatiseringen skapar ett upplösningstillstånd av “platsen”. Resultatet av 

“platsens” upplösning utmynnar i ett tillstånd då boende i området inte längre identifierar sig med sitt 

bostadsområde och känner sig hemma eller upplever trygghet. Upplösningen av “platsen” innebär 

samtidigt en upplösning av kollektiva gemenskaper och identiteter bland de boende. Upplösningen och 

förlusten av “platsen” synliggörs också i det tredje utmärkande draget av den territoriella 

stigmateringen, då Wacquant (ibid) menar att det tidigare funnits ett skyddsnät mot arbetslöshet och 

försörjningsproblem i det lokala närområdet som inte längre existerar. Tillfällig arbetslöshet i den 
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industriella ekonomins tidigare kriser innebar inte en total exkludering från lönearbete, utan det 

existerade en fungerande ekonomi i närområdet som många arbetslösa kunde gå till för att klara sin 

försörjning.  

  

Nowadays, individuals durably excluded from paid employment in neighbourhoods 
of relegation cannot readily rely on collective informal support while they wait for 
new work which, moreover, may well never come or come only in the guise of 
insecure and intermittent subemployment (Wauquant, 2007:71).  

Den territoriella stigmatiseringen inbegriper också rasifiering och områdena är alltid målade i 

”mörkare och mer ”exotiska” hudtoner än den övriga befolkningen (Wacquant, Slater & Pereira, 

2014). De kulturella skillnaderna är överdrivna och ofta placerad i en fientlig relation till den 

nationella normen. Stigmatiseringen av stadsdelar och bostadsområden i den urbana storstaden visar 

hur polariseringen och segregationen skapar ett socialt rum med dominerande föreställningar som 

internaliseras av de boende i området och påverkar deras relation till deras bostadsområde, till andra 

boende i området och i förhållande till övriga delar av staden och samhället. Ove Sernhede beskriver 

den territoriella stigmatiseringens effekter och konsekvenser för de enskilda individerna. 

Stigmatiseringen skärper områdets inre sociala differentiering och leder därmed till 
att förutsättningarna för utvecklande av interpersonell tillit och solidaritet försvåras. 
Ett svar på stigmatiseringen är att vissa individer i området betonar sin moraliska 
status och ansluter sig till den dominerade diskurs som fördömer dem som ’profiterar 
på socialhjälp’. Detta leder till att intoleransen och motsättningarna mellan olika 
grupper ökar i vissa områden (Sernhede, 2003:116).    

Sernhede lyfter även fram en annan aspekt av den territoriella stigmatiseringen som är aktuellt i den 

föreliggande uppsatsen. I flera avseenden uppstår det motstånd mot den dominerade diskursen. Bland 

framförallt ungdomar kan motstånd och försvar mot den territoriella stigmatiseringen av förorten, 

bostadsområdet eller stadsdelen. Motstånd som ofta kommer till uttryck i en stark identifikation och 

försvar av det egna området (Sernhede, 2002; 2006b). 

 Sammanfattningsvis är den territoriella stigmatiseringen en symbolisk funktion av den avancerade 

marginaliteten, där ojämlikheter mellan människor i ett postindustriellt samhälle har en stratifierande 

geografi som polariserar staden och människor utifrån tydliga demarkationslinjer av fattigdom, ”ras” 

och postkolonial status.  

5.4 Henri Lefebvres teori om det sociala rummets produktion 
Henri Lefebvres verk The Production of Space publicerades 1991 och var ett försök att rekonfigurera 

och rekonstruera den filosofiska diskursen om rummet. Lefebvre (1991) inleder med att positionera 

sig mot tidigare bestämningar av rummet som existerat inom filosofihistorien. Han vänder sig mot ett 



 

 
43 

fysikaliskt begrepp om rummet som en geometrisk och absolut storhet som kan reduceras till 

koordinater, plan och linjer. Även ett begrepp om rummet som utgår ifrån rummet som en form av 

mental medvetandekategori och transcendentalt möjlighetsvillkor a priori för den mänskliga 

erfarenheten avfärdas. Lefebvre (1991) avser istället att införliva den sociala produktionen av rummet 

i en dialektisk rörelse mellan det konkreta vardagslivet i rummet, ideologiskt och politiskt tänkande 

om rummet, samt rummets inneboende möjligheter till drömmar och fantasier om andra rum. Rum är 

sociala och relationella produkter, vilket Lefebvre uttrycker med påståendet att: ”(Social) space is a 

(social product).” (Lefebvre, 1991:26). Med handlingar skapar och omskapar vi det rum som vi är i 

samspel med. Och genom våra materiella avtryck får rummet olika betydelser och mening. Rum 

produceras och reproduceras socialt i en aktivitet och ett görande (Lefebvre 1991). Christian Schmid 

menar i sin artikel ”Henri Lefebvre’s Theory of the Production of Space. Towards a threee-

dimensional Dialectic” (2008) att begreppet rum hos Lefebvre måste förstås i en aktiv mening och 

som att vara i ständigt pågående produktion och reproduktion.  

Space is to be understood in an active sense as an intricate web of relationships that is 
continuously produced and reproduced. The object of the analysis is, consequently, 
the active processes of production that take place in time. (Schmid, 2008:41) 

Den teoretiska anpassningen av Lefebvres teorier om det sociala rummets produktion till den 

föreliggande uppsatsens tema kommer att ske mot bakgrund av Lefebvres spatiala triad samt hans 

användning av begreppen appropriation och dominering. Jag kommer inledningsvis att presentera den 

spatiala triadens grundläggande karaktärsdrag och hur man kan förstå och tillämpa den på ett 

empiriskt fenomen. Därefter kommer jag att inordna den spatiala triadens koppling till en tolkning av 

Lefebvres fenomenologi utifrån uppsatsens metodologi.  

Dialektiken mellan de olika positionerna och rumsligheterna blir grundläggande förutsättningar för 

rummets konstitution (Franzen, 2003). Rummet blir i detta sammanhang aktuellt för en konkret och 

materiell analys, där frågan om rummets konstituering sker i en rörelse mellan de levda kropparna i 

rummet, materiella och historiska villkor, samt dominerande ideologier och fantasier om möjliga rum. 

Den tredimensionella modellen av det sociala rummets produktion visar hur det sociala rummet 

förenas i en materiell praktik, språk och tänkande, samt kreativitet (Schmid, 2008). I den aktuella 

uppsatsen synliggörs dessa tre moment i den urbana periferins rum utifrån ungdomarnas levda 

erfarenheter, storstadens politik och forskningsfältet om den urbana periferin, och ungdomarnas 

möjligheter till förändring och motstånd inom det sociala rummet. Frågan som Lefebvres spatiala triad 

och teoretiska utgångspunkter kan bidra till att besvara i uppsatsen är frågan: om hur ungdomarna 

skapar RCC som ett socialt rum i relation till den institutionella praktik och politik som präglat 

”utsatta områden” och deras inbäddning i samtidens avancerade och globala ekonomier? Rum både 

påverkar och påverkas av det sociala samspelet mellan människor och rum kan både förändras och 
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reproduceras genom våra handlingar (Lefebvre, 1991). En rumslig praktik och representation som sker 

på flera nivåer och påverkar föreställningar och uppfattningar om rummet.           

Lefebvres (1991) teorier om det sociala rummets produktion kan inordnas i en marxistisk 

tanketradition som dels kritiserar dominerande ideologier som begränsar vårt tänkande och handlande 

i rummet och dels som en kritik mot en abstraherad förståelse av rummet. Lefebvre vill istället 

framhäva det praktiska, materiella, och sociala livet som villkor för den sociala produktionen av 

rummet. Vad som skiljer sig från Lefebvres produktion av rum och Marx analyser av den 

kapitalistiska varuproduktionen är huvudsakligen att produktionen av rum inbegriper nya 

produktionskrafter. 

If the production of space does indeed correspond to a leap forward in the productive 
forces (in technonlogy, in knowledge, in the domination of nature), and if therefore 
this tendency, when pushed to its limit –or, better, when it has overcome its limits – 
must eventually give rise to a new mode of production which is neither state 
capitalism nor state socialism, but the collective mangement of space, the social 
management of nature, and the transcendence of the contradiction between nature and 
anti-nature, the clearly we cannot rely solely on the application of the ’classical’ 
categories of Marxist thought. (Lefebvre, 1991:103) 

Inom den aktuella uppsatsens tematik och användning av Lefebvres produktion av rum som teoretisk 

utgångspunkt kan vi relatera denna diskussion till framväxten av ett globalt postindustriellt samhälle. 

En ekonomi och ett samhälle som inte längre karaktäriseras av en fordistisk industriproduktion och 

statlig kapitalism. Avindustrialiseringen och framväxten av ett informationssamhälle, som 

kännetecknas av nya teknologier och produktionsformer, är strukturella förändringar som ofta nämns i 

samband med framväxten av det postindustriella samhället där flera människor hamnat utanför 

arbetsmarknaden och hänvisats till ett liv i fattigdom (Wacquant, 2008; Johansson & Sernhede, 2006). 

Lefebvres teorier om produktionen av sociala rum öppnar upp för analyser av den urbana stadens 

rumsliga uppdelningar utifrån en förståelse av samtidens avancerade ekonomier, och hur 

människornas liv i det urbana rummet påverkas av samtidens förändringar av produktionskrafter och 

produktionsformer.   

Det är också tydligt hos Lefebvres konception av rummet innefattar en i en utopisk dimension som 

kommer till uttryck i möjligheterna till motstånd och förändring. Rummet innefattar alltid någonting 

mer som överskrider vardagslivet och tänkandet om rummet, det finns en inneboende möjlighet till en 

kreativ akt att omskapa rummet utifrån människornas levda erfarenheter (Lefebvre,1991). Rummet 

blir ett centrum för relationer mellan olika former av rumsligheter som tillsammans utgör 

produktionen av det sociala rummet. Lefebvre (1991) använder en spatial triad för att beskriva de 

dialektiska relationerna mellan olika rumsligheter. 

 

1. Rumsliga praktiker 

2. Rummets representationer 
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3. Representationernas rum 

 

Lefebvre (1991) beskriver de rumsliga praktikerna som kroppens direkta och oreflekterade 

uppfattning och handlande i rummet, som reproducerar och upprätthåller vardagslivets rutiner i en 

förening med den materiella omgivning och formationerna för det sociala livet. Rummets 

representationer är det begreppsliggjorda rummet som utgår ifrån den institutionaliserade makten och 

deras kontroll och ordnande av rummet. Representationernas rum avser att beskriva hur den 

kroppsliga och levda erfarenheten i rummet kan omformuleras till en föreställning och dröm om ett 

annat rum. En form av inneboende och potentiellt motstånd till de institutionaliserade formerna av 

rummets ordnande. Lena Grip har i sin avhandling Likhetens rum – olikhetens praktik (2010) använt 

Lefebvres spatiala triad för att studera integrationsprocesser på kommunal nivå i Sverige. Grip visar 

med en modell hur Lefebvres modell kan anpassas till olika nivåer, där exempelvis föreställningar på 

en lokal nivå inte behöver överensstämma med föreställningar på en nationell och global nivå. 

Produktionen av rum kan därmed inte isoleras till individens mikronivå eller till en samhällsnivå, utan 

behöver även förstås utifrån olika skalnivåer för att förstå den sociala produktionen av rum. Mats 

Franzen visar i sin artikel ”Rummets tvära dialektik. Notater till Henri Lefebvre” (2003) hur det finns 

ett spel mellan olika skalnivåer hos Lefebvre. 

Hos Lefebvre möter vi rummet längs hela skalan: från det mikrorum där vår kropp 
och dess mått bildar vår utgångspunkt i världen via gator och torg, stadsdelar och 
städer, till det urbana nätet i det globala rum som dagens kapitalism förutsätter och 
skapar. Här möter vi en annan dialektik än den jag diskuterat som platsens 
konstituering. Det är en annan dialektik eftersom den opererar i en annan dimension, 
skalans, än den som utspelas mellan praktiker och representationer. (Franzen, 
2003:57) 

I den aktuella uppsatsen är Lefebvres olika nivåer och dimensioner i den spatiala dialektiken 

avgörande för att inordna de övergripande frågeställningarna i relation till det empiriska materialet och 

förstå ungdomarnas berättelse i relation till olika horisonter och dominerande föreställningar om rum. 

Det urbana blir en viktig utgångspunkt för analysen, där frågan om den urbana staden och i synnerhet 

den urbana stadens ”utsatta områden” aktualiserar frågor på både en lokal och global nivå. En 

sammanfattning av Lefebvres utgångspunkt i det urbana som ett centrum för dialektiken och 

förmedlingen mellan olika skalnivåer framvisas nedan:  

Lefebvre identifies the urban as a specific level or order of social reality. It is a 
middle or mediating level situated between the private level, the nearby order, the 
realm of everyday life, on the one hand; and the global level, the distant order, the 
realm of the global market, of the state, of knowledge, of institutions, and of 
ideologies, on the other. The urban is the middle level of analysis and thus mediates 
micro-  and macro-levels of social reality in the modern world. (Goonewardena, 
Kipfer, Milgrom & Schmid, 2008:290)    
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Lefebvre framställer dialektiken mellan de tre olika delarna av den spatiala triaden som en ”dialectical 

relationship which exists within the triad of the perceived, the conceived, and the lived” (Lefebvre, 

1991:39). Den dialektiska rörelsen mellan de olika momenten i det sociala rummets produktion hänför 

Lefebvre här till en fenomenologisk begreppslighet, där han använder begreppen det uppfattade, det 

föreställda och det levda. Tillskillnad från rummets praktiker och representationer befinner vi oss här 

på en nivå som utgår ifrån den mänskliga subjektiviteten och levda erfarenheten av sociala 

rumsligheter, där rum hos människan är något vi uppfattar och står i direkt relation till i vår vardag, 

något vi tänker och föreställer oss, och som är erfarenhetsgrundade och möjliggör fantasier om andra 

rum. Det uppfattade, det föreställda och det levda blir moment i den spatiala dialektiken och 

utgångspunkter för att analysera de unika berättelserna och beskrivningarna av ungdomarnas 

erfarenheter av olika rumsligheter i den föreliggande uppsatsen. En fenomenologisk beskrivning av 

deras förehållande till den urbana periferin och RCC, utifrån olika rumsligheter som dels framhäver 

ungdomarnas direkta och omedelbara relation till rummet, dels deras tänkande och föreställningar om 

rummet och dels hur deras erfarenheter kan bidra till fantasier om andra rum. Lefebvre (1991) menar 

att om vi inte kan fånga det konkreta – det som inte är omedelbart – inom det uppfattade, det 

föreställda och det levda så riskerar vi att bara att få en ideologisk förmedling. I detta påstående finns 

en metodisk vägledning för den föreliggande uppsats om att undvika en förmedling av det sociala 

rummet som är reducerat, objektiverat och abstrakt och istället söka efter att erhålla en kvalitativ 

förmedling av det konkreta rummet (jmf Marx, 2009; Merrifield, 2006). Den fenomenologiska 

metoden och kvalitativa intervjun avser att skapa utrymme för det nyanserade och reflekterade 

beskrivningar hos de ungdomar som intervjuas, vilket säkerligen möjliggör en mer konkret 

beskrivning som inte abstraherar erfarenheterna av rumsligheter till omedelbara tankar eller utsagor 

som är dominerade av ideologier och härskande föreställningar.  

5.5 Appropriation och dominans 

Två begrepp som återkommer i Lefebvres Production of Space är appropriation och dominering. Jag 

kommer i detta avsnitt att redogöra för dessa två begrepp som två olika former för att producera 

sociala rum. Begreppsparet approporiton och dominering kommer att fungera som teoretiska verktyg 

för att analysera ungdomarnas beskrivningar av rummets produktion. En grundläggande fråga som 

vägleder den teoretiska analysen med begreppsparet är: om ungdomarna beskriver rum som de har 

tillgång till och upplever att de kan handla inom eller om rum är dominerat av teknik, vetenskap, 

politik och marknad?  En fråga som öppnar upp för varierade analyser av ungdomarnas förhållande till 

olika rum och rumsligheter.  

Begreppet dominering avser att beskriva hur staden och olika rum historiskt har kommit att 

produceras genom tekniken och vetenskapens utveckling och möjligheter för människan att dominera 
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över naturen. Lefebvre (1991) menar att dominerade rum är rum som transformerats och förmedlats 

historiskt genom tekniken och är en realisering av ett politiskt herravälde.    

Now let us consider dominated (and dominant) space, which is to say a space 
transformed – and mediated – by technology, by practice. In the modern world, 
instances of such spaces are legion, and immediately intelligible as such: one only has 
to think of a slab of concrete or a motorway. Thanks to technology, the domination of 
space is becoming, as it were, completely dominant. The ’dominance’ whose acme 
we are thus fast approaching has very deep roots in history and in the historical 
sphere, for its origins coincide with those of political power itself. (Lefebvre, 
1991:164).   
 

Dominiering är ett begrepp som Lefebvre huvudsakligen använder för att beteckna föreställningar och 

representationer av rum som kommit att dominera produktionen av rummet. I den aktuella uppsatsen 

inryms dominering i de representationer som förmedlats av den urbana periferins rum. Den 

territoriella stigmatiseringen produceras exempelvis genom massmedier, politik och arkitektur. De 

svenska storstädernas förorter domineras av föreställningar om höghusområden och betongkomplex av 

hyresrätter, som i massmedier och politiska diskurser kommit att beskrivas som ”utsatta områden” 

med invånare som står utanför samhället. Den tekniska utvecklingen och politiska ordnandet av 

staden, genom exempelvis miljonprogrammens stadsplanering, transformeras här till dominerande 

föreställningar och representationer som skapar och omskapar det sociala rummet. Lefebvre uttrycker 

detta förhållande som att dominerade rum är dominerande rum. Rum som är dominerade reproducerar 

föreställningar och representationer, där rummet abstraheras och begränsar möjligheterna till olikheter 

och differentiering. Abstrakta rum blir homogena rum, där skillnader osynliggörs.  

Appropriation är ett begrepp som beskriver domineringens motsats. Med begreppet appropriation 

vill Lefebvre (1991) visa en produktion av rum som istället avser att beteckna ett rum som gjorts till 

sitt eget och som omformat rummet efter den mänskliga skalan. Lefebvre (1991) beskriver exempelvis 

skillnaden mellan offentliga och privata rum som en skillnad mellan dominerade och approprierade 

rum, där exempelvis familjelivet i hemmet utgör ett exempel på ett approprierat rum.4 Vi ser här hur 

det finns en skillnad i skalnivå mellan dominerade och approprierade rum, där dominerade rum ofta 

sker utifrån en institutionell skalnivå och där approprierade rum istället utgår ifrån det mänskliga 

vardagslivets skalnivå. Det appropirerade rummet kan därför beskrivas i termer av frigörelse från 

dominans och rätten till ett rum som inte är abstrakt, utan till ett rum som är differentierat och konkret. 

I Lefebvres text ”Perspective or Prospective?” (1996) framträder beskrivningen av ett approprierat 

rum i termer av ett kollektivt verk [oeuvre], där rätten till staden som ett rum för individuella olikheter 

och deltagande framhävs.  

                                                        
4 Med en viss feministisk invändning från min sida.  
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The right to the city manifests itselfs as a superior form of rights: right to freedom, to 
indivdualisation in socialization, to habitat and to inhabit. The right to the Oeuvre, to 
participation and appropriation (clearly distinct from right to property), are implied in 
the right to the city. (Lefebvre, 1996:174) 

Approrpriering av rummet och rätten till staden, som ett gemensamt verk, bygger på deltagande. I den 

storstadspolitik, som utgör den historiska bakgrunden och horisonten för den aktuella uppsatsens tema, 

är demokratisk delaktighet en politisk målsättning. Det låga valdeltagandet i de ”utsatta områdena” 

vittnar om invånare som inte fullt ut approrpierar staden och samhället genom utövandet av deras 

demokratiska rätt. Det uppstår en segregerad stad i förhållande till de skilda nivåerna av demokratiska 

deltagande. Med Lefebvres begrepp appropriering kan vi analysera ungdomarnas berättelser och 

beskrivningar utifrån deras upplevelse av delaktighet och möjligheter att påverka och omskapa olika 

rum. Är arbetsmarknaden ett rum ungdomarna kan appropriera och känna sig hemma och delaktiga 

inom? Är förorten en plats som domineras av mediala och politiska föreställningar som internaliseras 

hos ungdomarna som ett territoriellt stigma? Eller approprierar och uppfattar ungdomarna sitt 

bostadsområde bortom dominerande föreställningar och ideologier?  

Begreppsparen appropriering och dominering kommer jag att använda som två poler i analysen av 

de rumsliga praktiker, representationer av rum och representationernas rum som framträder i det 

empiriska materialet.   
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6. Metod  

6.1 Metodologiska perspektiv  

Den kunskapsteoretiska utgångspunkten för uppsatsen utgår primärt från en fenomenologisk 

vetenskapstradition, där kunskap inhämtas från det enskilda subjektets medvetna upplevelser och 

erfarenheter av olika fenomen. Edmund Husserl grundade fenomenologin som filosofisk riktning och 

använde uttrycket ”till sakerna själva” för att beskriva fenomenologin som en filosofisk metod och 

inställning för att studera världen. En metod som är inriktad på att beskriva fenomen utifrån hur de 

framträder för subjektet utan att vara bestämda av förutfattade antaganden om världens beskaffenhet 

som påverkar våra upplevelser och förståelse av fenomenen. Den unika och upplevda erfarenheten av 

fenomenens framträdelser i subjektets livsvärld är det som studeras och beskrivs med den 

fenomenologiska metoden. I den föreliggande uppsatsen kommer fenomenologins grundantaganden 

införlivas i studiet av ungdomarnas levda erfarenheter och deras upplevelser av att befinna sig i ett 

lokalt arbetsmarknadsprojekt med storstaden och arbetsmarknaden som horisonter för deras 

deltagande.  

Fenomenologins förhållande till ontologi och epistemologi kan hänföras till fenomenologins 

betoning av fenomenen som primärt studieobjektet. Fenomenen som framträder i vårt medvetande, 

menar Husserl (1992), är den form inom vilket varat är givet för oss. Husserls studier av 

subjektiviteten och medvetandets förhållande till fenomenen kan beskrivas som en filosofisk 

utläggning av de former inom vilken världen blir given för oss. Fenomenologin kan därmed hänföras 

till en ontologisk position, där frågor om hur och vad vi kan ha kunskap om ytterst sätt besvaras 

genom en tillbakagång till sakerna själva – fenomenen såsom de framträder i vårt medvetande. Ett 

studium av medvetandelivet som arbetsfält och inte som en utgångspunkt för en yttersta sanning om 

verklighetens beskaffenhet. Det sätt inom vilket vi kan erhålla kunskap om världen och beskriva den 

är genom fenomen själva. Ett viktigt och centralt begrepp inom fenomenologin är intentionalitet som 

beskriver hur vårt medvetande ständigt är riktat mot något (Husserl, 1992). Vi upplever världen i 

perspektiv, där medvetandets intentionalitet hindrar oss från att omedelbart beskriva fenomenet i alla 

modaliteter, utan intentionaliten medför också att medvetandet inte alltid är riktad mot alla aspekter av 

fenomenet och att vi därför kan utforska fenomenet och få mer kunskap om det genom att betrakta det 

från olika perspektiv. Objektet framträder mot en horisont som utgör det meningssammanhang inom 

vilken vi upplever fenomenet, samtidigt som vi alltid kan utforska den bakomliggande horisonten och 

få en fördjupad meningsstruktur av fenomenets väsen (Husserl, 1992). Sven-Olov Wallenstein och 

Daniel Birnbaum menar att ”[f]enomenologins stridsrop ”Zu den Sachen selbst!” uppmanar oss att ge 

akt på hur sakerna själva presenteras i vårt medvetande, i presentationens alla sinnliga, temporala, 

logiska, estetiska och etiska modaliteter, alltså till ett oerhört omfattande och säkerligen i sista hand 

principiellt öppet och oavslutbart deskriptivt arbete” (Birnbaum & Wallenstein, 1992:13). 
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Fenomenologin som metodologisk utgångspunkt i forskningsprocessen förutsätter ett val av en metod 

som kan användas för att beskriva det empiriska fenomenet så välgrundat och omfattande som möjligt.  

6.2 Fenomenologin som metodologisk vägledning i forskningsprocessen 
Att använda fenomenologin som kunskapsteoretisk utgångspunkt kommer att förutsätta en anpassning 

av fenomenologin till den vetenskapliga forskningsprocessen. Jag kommer nedan att presentera en 

modell för att översätta centrala delar i fenomenologin till en samhällsvetenskaplig forskningskontext 

och visa hur fenomenologin kan användas för att studera ett empiriskt fenomen. Med utgångspunkt i 

Amedo Giorgis (2009) modell av en fenomenologiskt inriktad forskningsprocess kommer jag att 

beskriva ett antal metodologiska överväganden och vägval i den aktuella studien.  

 

 

     

 

 

Figur 1. (Giorgi, 2009) 

 

I ovanstående modell synliggörs forskningsprocessens olika delar och steg. Vägledande för 

utformningen av uppsatsens forskningsprocess och val av metoder har framförallt baserats på 

förhållandet mellan det aktuella forskningsproblemet, livsvärldens situation och utformningen av en 

konkret forskningssituation. Mitt huvudsakliga forskningsintresse har varit koncentrerat till en grupp 

ungdomars unika upplevelser och erfarenheter av att ha varit deltagare i ett lokalt 

arbetsmarknadsprojekt i ett ”utsatt bostadsområde” samt hur ungdomarnas erfarenheter förhåller sig 

till en samtida politisk diskurs och forskningsområde om dessa områden. För att närma mig den 

övergripande forskningsfrågan har jag valt att lokalisera min studie till en plats och situation där 

ungdomarnas erfarenheter och livsvärld blir givna, vilket har resulterat i ett försök att skapa en 

forskningssituation som ligger så nära ungdomarnas livsvärld som möjligt och som även aktualiserar 

ett fält där frågor om storstadspolitikens diskurs och forskningsområde om ”utsatta områden” 

inbegrips. I uppsatsen har jag använt mig av fältförlagda och kvalitativa intervjuer som metod för att 

inhämta det empiriska materialet. Den fenomenologiskt inriktade studien och utformningen av den 

konkreta forskningssituationen menar jag förenar ungdomarnas levda erfarenheter och upplevelser i en 

situation som även materialiserar det övergripande forskningsproblemet i en empirisk 
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forskningssituation. För att genomföra den fenomenologiska studien inom en samhällsvetenskaplig 

kontext har jag valt att utgå ifrån Giorgis (1997) översättning av Husserls fenomenologiska metod till 

en humanvetenskaplig forskningsmetod.   

Giorgi beskriver den fenomenologiska metoden hos Husserl utifrån tre centrala delar: (1) den 

fenomenologiska reduktionen som avser ett utträde ur vår ”naturliga inställning” till världen och där vi 

sätter parantes om våra tidigare kunskaper och erfarenheter om fenomen i världen, (2) beskrivningen 

av fenomen som framträder för subjektets medvetande utifrån den fenomenologiska reduktionens 

perspektiv, (3) sökandet efter essenser i den mångfald av variationer som ett fenomen framträder för 

subjektet som identiskt. Sammanfattningen av de tre centrala delarna i den fenomenologiska metoden 

översätter Giorgi till humanvetenskapen för att utforma en vetenskaplig metod som är tillämpbar som 

metod i en kvalitativ forskningsprocess. De tre delarna i den fenomenologiska metoden blir utifrån 

Giorgis anpassning och översättning till en vetenskapligt orienterad kontext, (1) en detaljerad och 

konkret beskrivning av specifika erfarenheter utifrån den andres vardagsliv och naturliga attityd, (2) 

en reduktion av tidigare kunskaper och erfarenheter av det studerade fenomenet hos forskaren själv, 

(3) sökandet efter ”vetenskapliga” essenser hos fenomenet som är kontextberoende utifrån den 

vetenskapliga disciplinens område. I den föreliggande uppsatsen kan Giorgis tre delar konkretiseras i 

en forskningssituation som för det första utgår ifrån ungdomarnas levda erfarenheter och naturliga 

inställning till att vara deltagare i RCC och boende i Rågsved, för det andra i ett självkritiskt och 

självreflexivt förhållande till egna föreställningar om fenomenet samt till mina vetenskapliga och 

praktiska kunskaper om ungdomars livsvillkor i ”utsatta områden” och för det tredje att synliggöra 

ungdomarnas erfarenheter utifrån det sociala arbetets forskningsdisciplin med ett angreppssätt som 

inbegriper teoretiska analyser och en förståelse för fenomenets praktiska konsekvenser.   

Giorgis översättning och transformation av fenomenologins centrala och metodologiska 

utgångspunkter kommer att fungera som en plattform och vägledning för uppsatsens kvalitativa ansats, 

med fältförlagda intervjuer som metod för att inhämta det empiriska materialet och ett självreflexivt 

förhållande till den egna positionen som forskare. 

6.3 Reflektioner avseende metodologi och teori – begreppet levd erfarenhet 

En metodologisk problematik som bör beaktas i uppsatsens forskningsdesign är förhållandet mellan 

fenomenologin som metodologisk utgångspunkt och användningen av Lefebvres (1991) teori om det 

sociala rummets produktion. Lefebvres teori om det sociala rummets produktion kan inordnas i en 

kritisk vetenskapstradition, där frågor om det mänskliga subjektet sätt att vara relateras till analyser av 

ideologi och materiella produktionsvillkor. Lefebvre (ibid) visar hur det sociala rummet är konstituerat 

av en spatial triad av levda erfarenheter, dominerade ideologier och inneboende möjligheter till 

motstånd och drömmar. Den kritiska teorins grundantaganden inbegriper oundvikligen en 

metodologisk fråga om hur de levda erfarenheterna skall förstås i relation det sociala rummets 
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konstitution och på vilket sätt det sociala rummet bidrar till att reproducera människornas vardagsliv 

utifrån dominerande ideologier och materiella villkor. I kontrast med den kritiska teorins 

utgångspunkter att förstå och studera samhället avser den fenomenologiska traditionen att studera 

fenomenen förutsättningslöst och med en utgångspunkt i det studerade fenomenets framträdelse hos 

det mänskliga subjektet. Konflikten mellan den kritiska teorins medvetenhet inför hur samhället 

historiskt och materiellt bidrar till att forma det mänskliga subjektet och fenomenologins 

förutsättningslöshet, menar jag, kan överbryggas med begreppet levd erfarenhet som återfinns som 

centralt begrepp hos både Lefebvre och inom den fenomenologiska traditionen.  

The notion of a space which is at first empty, but is later filled by a social life and 
modified by it, also depends on this hypothetical initial ‘purity’, identified as ‘nature’ 
and as a sort of ground zero of human reality. Empty space in the sense of a mental 
and social void which facilitates the socialization of a not- yet-social realm is actually 
merely a representation of space. Space is conceived of as being transformed into 
‘lived experience’ by a social ‘subject’, and is governed by determinants which may 
be practical (work, play) or bio-social (young people, children, women, active people) 
in character. This representation subtends the notion of a space in which the 
‘interested parties’, individuals or groups, supposedly dwell and have their being. 
(Lefebvre, 1991:190) 

Begreppet levd erfarenhet hos Lefebvre visar hur rummet förvandlas till en levd erfarenhet genom den 

mänskliga subjektiviteten, där de levda erfarenheterna är förenade med en mänsklig aktivitet och 

praktik. Lefebvres begrepp levd erfarenhet kan tolkas som en fenomenologisk utgångspunkt för att 

förstå den mänskliga subjektiviteten och kroppen i rummet, som en plats konstituerad av en 

meningsstruktur av det mänskliga livets erfarenheter som aktualiseras när vi befinner oss i rummet. 

Maurice Merleau-Ponty utformade en fenomenologisk riktning som var ett försök att materialisera 

fenomenologin genom kroppens relation till kunskap och erfarenhet. Thomas Schmid (2008) menar att 

Lefebvres begreppslighet har en fenomenologisk utgångspunkt och att Merleau-Pontys inflytande är 

centralt inom Lefebvres fenomenologiska utformning av teorin om det sociala rummets produktion. I 

Merleau-Pontys Phenomenology of Perception (2002) möter vi en beskrivning av kroppens 

förhållande till det fysiska rummet i termer av att kroppen bebor rummet, vilket är en tanke som vi 

även återfinner i Lefebvre kritik av tidigare sätt att filosofiskt beskriva rummet.  

We must therefore avoid saying that our body is in space, or in time. It inhabits space 
and time. If my hand traces a complicates path through tha air, I do not need, in order 
to know its final position, to add together all movements made in the same direction 
and subtract those made in opposite direction. (Merleau-Ponty, 2002:161)  

Begreppet levd erfarenhet menar jag till stor del hanterar en del av den metodologiska svårighet som 

uppstår mellan fenomenologins förutsättningslöshet och den kritiska teorins samhällshistoriska 

analyser. Begreppet levd erfarenhet är en sedimentering av kroppens erfarenheter och markerar en 

historia av att vara i världen och rummet. I den föreliggande uppsatsens grundläggande 
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utgångspunkter utgör begreppet levd erfarenhet en ingång till att beskriva och analysera den samlade 

erfarenhet och historia som ungdomarna delar med av sig. Lefebvres kritiska perspektiv visar 

samtidigt hur de levda erfarenheterna i rummet också är inbegripna i samhällets historiska och 

materiella produktionsprocesser.  

6.4 En intervjubaserad studie  
Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar och utifrån den fenomenologiska 

vetenskapstraditionens centrala utgångspunkter avser jag att använda den kvalitativa 

forskningsintervjun som metod för att inhämta det empiriska materialet till uppsatsens område. Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann beskriver den kvalitativa intervjun utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

som ”ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen 

som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar 

att den är” (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kvalitativa och fältförlagda intervjun menar jag öppnar 

upp för en intervjusituation, där ungdomarnas erfarenheter och relationer till den egna livsvärlden kan 

beskrivas så exakt och detaljrikt som möjligt, utan att deras erfarenheter blir underkastade förestående 

förklaringar eller antaganden.  

Kvale och Brinkmann (2009) redogör för tolv aspekter som kännetecknar den kvalitativa 

forskningsintervjun utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. De aspekter som Kvale & Brinkmann 

framhåller är livsvärld, mening, det kvalitativa, det deskriptiva, det specifika, medveten naivitet, 

fokusering, mångtydighet, förändring, känslighet, mellanmänsklig situation samt positiv upplevelse. 

De aspekter som primärt kommer att vara i fokus för mina intervjuer och uppsatsens fokus är 

ungdomarnas livsvärld och deras omedelbara upplevelser av denna, beskrivningar och förståelse av 

den mening som ungdomarna tillskriver erfarenheterna av deras livsvärld, samt en ansats mot det 

kvalitativa och deskriptiva utifrån nyanserade och exakta beskrivningar av olika fenomen som belyser 

skillnader och variationer i det studerade fenomenet. Giorgi beskriver kriteriet för en fenomenologisk 

intervju som att ”[w]hat one seeks from a research interview in phenomenological research is as 

complete description as possible of the experience that a participant has lived through” (Giorgi, 

2009:122). 

Valet av den kvalitativa intervjun som metod inbegriper också ett kunskapsteoretiskt övervägande 

om vad kunskap är och hur vi kan erhålla kunskap. Utifrån det fenomenologiska perspektivet kommer 

den kunskap som genereras i forskningsprocessen inhämtas genom en intervjusituation, där 

deltagarnas beskrivningar av deras subjektiva erfarenheter från olika fenomen är det empiriska 

material som sedan ligger till grund för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Den kritik 

som kan riktas mot den rena fenomenologin som metod är att kunskapen som erhålls genom 

intervjusituationen inte kan isoleras från den kontext och diskurs inom vilken subjektet är positionerad 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En kritik som riktas mot ett antagande och idé om ett suveränt och 
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enhetligt subjekt, där erfarenheter och språkliga yttranden uppfattas som uttryck för rationella 

överväganden och subjektets tillgång till ett transparent medvetande. Den kritik som behöver tas i 

beaktande i epistemologiskt hänseende och utifrån intervjusituationen är språkets inverkan och makt 

att forma verkligheten och den mänskliga praktikens uttryck och språk (ibid). I den aktuella uppsatsen 

hanteras denna problematik i en vaksamhet över intervjusituationen, som ett potentiellt tillfälle för en 

möjlig reproduktion av språkliga och bildliga representationer av ungdomarnas livsvärld utifrån 

dominerande ideologier och diskurser. Utifrån forskarrollen som intervjuare och representant för 

majoritetssamhället riskerar jag att reproducera en situation som bekräftar och vidmakthåller två skilda 

subjektspositioner i diskursen om ungdomars livssituation i ”utsatta områden”. Fenomenologins 

strävan efter en metodisk reduktion, där tidigare erfarenheter och uppfattningar av fenomenet 

åsidosätts av forskaren, är ett försök att hantera denna epistemologiska problematik och kritik.  

6.5 Intervjuernas genomförande – urval och tillvägagångssätt 

Intervjuerna har genomförts med en kvalitativ ansats och varit fältförlagda i RCC:s lokal i Rågsved. 

Med hjälp av anställda på RCC har intervjuer bokats med ungdomar som haft kontakt med 

verksamheten. I kontakt med dem som ansvarar för RCC hade de informerat mig om svårigheterna att 

få tag på intervjupersoner, då målgruppen ofta byter telefonnummer och inte alltid kommer på tider 

som avtalats. Flera av deltagarna ville inte ställa upp på intervjuer och jag hade stora svårigheter att få 

till intervjuerna, trots att personalen som ansvarar för verksamheten ihärdigt försökte hjälpa mig att 

hitta ungdomar som ville ställa upp på intervjuer. Misstron mot myndighetspersoner och 

majoritetssamhället avspeglade sig tydligt i svårigheterna att få till intervjuer. Slutligen fick jag till 

fyra intervjuer och beslutade mig för att använda deras unika berättelser som empiriskt material i 

uppsatsen utifrån de rika och ”tjocka” beskrivningar som ungdomarna hade delat med sig av. Det 

fanns trots det ringa urvalet en mättnad och stora likheter i ungdomarnas berättelser om deras 

deltagande i RCC. Metoden för urvalet av intervjupersoner kan beskrivas som strategiskt, då jag valde 

ut intervjupersonerna med hänsyn till deras deltagande i RCC (Seidman, 2005). Jag har inte haft 

möjlighet att göra ett urval inom hela gruppen av deltagare på grund av de svårigheter jag redovisat i 

att etablera kontakt med personerna och få dem att vilja delta i studien. 

Intervjuerna har varit enskilda och tagit mellan 45 minuter och en och en halv timme. Jag har fått 

tillåtelse av ungdomarna att använda mig av inspelningsutrustning för att spela in intervjuerna. Jag har 

vid intervjutillfället haft en intervjuguide med färdigformulerade frågor som vägledning i samtalet och 

huvudsakligen använt mig av frågorna i form av en checklista för att garantera att alla områden och 

frågor som jag ville beröra avhandlades. Målsättningen har varit att intervjuerna skall vara öppna och 

berättande utan för mycket styrning. Jag har därför gett stort utrymme för ungdomarnas egna 

berättelser i intervjusituationen. Intervjufrågorna i min intervjuguide har jag använt mig utav för att 
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skapa en riktning i samtalet kring olika fenomen, men även för att styra om samtalet när vissa teman 

och frågor varit uttömda.  

Rummet där intervjuerna genomfördes har varit ett samtalsrum i RCC:s lokaler. Ungdomarna var 

väl förtrogna med platsen och det initiala mötet med ungdomarna skedde tillsammans med någon av 

de anställda. De anställdas närvaro skapade en trygg situation som underlättade för mitt genomförande 

av intervjuerna.       

6.6 Bearbetning och hantering av data 

Intervjuerna som genomförts har alla spelats in och därefter transkriberats till skriven text. 

Översättningen från det muntliga språket till det skrivna språket innefattar ett antal forskningsmässiga 

överväganden avseende formen för översättning. Jag har valt att transkribera intervjuerna i en form 

som utgår ifrån att texten skall vara en läsbar berättelse med fokus på meningsanalys snarare än en 

samtalsanalys och därför inte tillämpat en detaljerad transkription av samtalet som innefattar pauser, 

emotionella uttryck och betoningar i intonation (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har genomfört alla 

transkriptioner på egen hand för att minimera risken för meningsförlust i översättningen. 

Transkriberingen har också varit en del av det första steget i den tredelade analysprocess som jag 

använt mig av och redovisar nedan. Utformningen av analysprocessen har vägletts av Giorgios metod 

att hantera data utifrån en fenomenologisk metod. Giorgi (2009) beskriver tre konkreta steg:  

 

1. Läsa för att få en känsla för helheten 

Inledningsvis så har jag läst igenom hela den transkriberade intervjun för att få en uppfattning om 

helheten av det som beskrivs under intervjun. Under denna del av analysprocessen har jag försökt att 

läsa materialet utifrån en fenomenologisk reduktion, vilket inneburit att jag åsidosatt tidigare 

erfarenheter och kunskaper om fenomenet och läst innehållet utan utgångspunkt i teorier eller 

föreställningar om det studerade. Syftet med att få en inledande överblick om helheten av materialet är 

fenomenologins holistiska synsätt som betonar hur meningsinnehållet i en beskrivning kan ha 

referenser som över hela samtalet (Giorgi, 2009).  

 

2. Bestämningen av meningsenheter  
   

Efter genomläsningen av den transkriberade intervjun har jag upprättat meningsenheter inom till de 

olika beskrivningar av specifika erfarenheter som intervjupersonerna delar med sig av. Kvale och 

Brinkmann (2009) benämner detta tillvägagångssätt som meningskoncentrering och beskriver hur 

längre uttalanden hos intervjupersonerna omformuleras till kortare formuleringar. Bestämningen av 

meningsenheter innebär att det upprättas ett förhållande mellan den naturliga meningsenheten i 

intervjun och ett tema som dominerar den naturliga meningsenheten. Den naturliga meningsenheten 

består utav intervjupersonernas beskrivningar av sina unika erfarenheter och temat är forskarens 
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kortfattade sammanfattning av meningsenheten. Giorgi (2009) menar att bestämningen av 

meningsenheterna utgår ifrån forskarens attityd och öppnar upp för att olika forskare skulle kunna 

bestämma olika meningsenheter.  

 

3. Översättningen från den naturliga attityden till fenomenologiskt sensitiva uttryck 

I det tredje steget av analysen kommer jag att återgå till meningsenheterna och de teman som jag har 

formulerat för att ställa dem i relation till materialet utifrån uppsatsens syfte. På vilket sätt kan de 

teman som förekommer i intervjuerna bidra till att besvara forskningsfrågorna? Giorgi menar att 

”[o]ne has to dwell with the data, change and vary it imaginativley, which includes imagining the 

opposite of what one might desire to express, until one finds an expression that is suitable” (Giorgi, 

2009:132). Analysprocessen och översättningen av intervjupersonernas erfarenheter från en naturlig 

attityd till en fenomenologisk beskrivning av det studerade fenomenet avser i den 

samhällsvetenskapliga kontexten att generalisera de individuella erfarenheterna till strukturer som 

omfattar fler individer. Mot bakgrund av uppsatsens syfte och övergripande forskningsfrågor kommer 

jag att tolka meningsenheterna i relation till de teoretiska perspektivvalen i uppsatsen och utifrån 

frågor som berör den politiska diskursen och forskningen om ”utsatta områden”. I analysprocessen 

avser jag att synliggöra meningen hos ungdomarnas levda erfarenheter som deltagare i RCC och 

boende i Rågsved, samt hur ungdomarna producerar RCC som socialt rum i relation till teorierna om 

avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering.    

6.7 Resultatets tillförlitlighet – reliabilitet och validitet 

Frågan om uppsatsens tillförlitlighet och graden av reliabilitet utgår ofta ifrån frågeställningen om 

resultatets konsistens, om resultaten skulle kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare (Kvale & Brinkmann 2009). Till viss del kan en kritik riktas mot frågan om reliabilitet 

överhuvudtaget i en kvalitativ fenomenologisk studie, då kunskapen som produceras är knuten till en 

specifik intervjusituation. Reliabilitet är ett begrepp som tydligt anknyter till en naturvetenskaplig och 

positivistisk forskningstradition och är ett begrepp som utgår ifrån en frågeställning om resultaten är 

möjliga att upprepa, vilket till viss del kan tolkas som en reduktion av den subjektiva livsvärlden och 

erfarenheter till objektiva fakta. Även om kritiken mot reliabilitetsbegreppet är relevant, menar jag, att 

frågan om reliabilitet bör beaktas inom ramen för en samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion. För 

att skapa en intersubjektiv transparens och möjlighet till återupprepning inom forskningen har jag 

redovisat teorival, metodval, analysprocess och den intervjuguide jag använt i mina intervjuer. Kavle 

& Brinkmann (2009) menar att en viktig utgångspunkt i en diskussion om studiens reliabilitet i en 

intervjustudie är huruvida intervjupersonerna skulle ändra sina svar till en annan intervjuperson. Min 

yrkeserfarenhet som socialarbetare och yrkeskunskap om det aktuella forskningsområdet inverkar på 

möjligheterna till att ställa relevanta följdfrågor. Min förförståelse, praktiska kunskap att samtala med 



 

 
57 

ungdomar i liknande situationer, och en yrkeskunskap inom området bidrar säkerligen till 

möjligheterna att fånga upp ämnen och vara mer spontan i intervjusituationen, vilket i sin tur påverkar 

intervjuernas genomförande. Riskerna är att intervjusituationen övergår till ett samtal mellan 

socialarbetare och klient, och flyttar fokus från forskningsområdet. Jag har försökt att motverka det 

genom att vara återhållsam i intervjuerna och ofta fråga om beskrivningar och förtydliganden om 

fenomen som jag sedan tidigare har kunskap om.  

Frågan om validitet har kommit att vara en fråga om den metod som används i studien avser att 

undersöka vad den påstår att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Med utgångspunkt i en kvalitativ 

intervjumetod, som avser att beskriva de levda erfarenheterna hos ungdomar i en intervjusituation som 

är konstruerad och operationaliserad utifrån begreppen avancerad marginalitet och territoriell 

stigmatisering, menar jag att intervjusituationen iscensätter det övergripande forskningsproblemet och 

syftet med uppsatsen i en empirisk situation. Validitetsfrågan inbegriper till stor del frågan om hur 

själva forskningsprocessen utformats (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag har beskrivit min ambition att 

skapa en intervjusituation, där urvalet av intervjupersoner kan härledas till det övergripande 

forskningsproblemet, men jag har även i mina tolkningar och analyser av resultatet använt mig 

frekvent av citat för att tydligt redogöra för hur jag tolkat det empiriska materialet. Jag har även i 

framställningen av uppsatsen valt att presentera uppsatsens tematik utifrån en redovisning av ett vidare 

forskningsfält som anknyter till teoretiska frågeställningar och perspektivval, vilket skapar en kontext 

kring uppsatsens frågeställningar som möjliggör för läsaren att tolka och kritisera resultatet utifrån 

flera olika perspektiv som jag redogör för i min framställning.  

6.8 Etiska överväganden  
De etiska riktlinjer som jag kommer att diskutera i förhållande till uppsatsens ämne och metoder är de 

fyra huvudkraven som vetenskapsrådet framtagit för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och 

som består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Kvale & Brinkmann (2002) beskriver hur det informerade samtycket i en forskningsprocess 

förutsätter att intervjupersonerna är informerade om det allmänna syftet med undersökningen och 

vilka risker och fördelar som är förenade med forskningsprojektet. Vetenskapsrådet definition av 

informationskravet är att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002:7). För att uppfylla informationskravet har jag 

delgett deltagarna information om uppsatsens syfte inför varje intervju och informerat dem om på 

vilket sätt deras deltagande och perspektiv är viktigt för att besvara mina forskningsfrågor och bidra 

till ny kunskap om det aktuella ämnet. Jag har även utformat en skriftlig information om uppsatsens 

syfte och vem som har tillgång till datamaterialet (transkriberade intervjuer och inspelat material) och 

med information om möjligheten att ständigt dra sig ur och ta tillbaka sitt samtycke till användningen 
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av materialet. Den skriftliga informationen har delats ut till deltagarna före intervjun och 

kontaktuppgifter har bifogats i brevet för att deltagarna skall ha möjlighet att kontakta mig vid frågor. 

Möjligheten att styra över sin medverkan har delgetts både skriftligt och muntligt i samband med 

intervjusituationen. Vetenskapsrådet formulerar samtyckeskravet som att ”deltagare i en undersökning 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002:9).  

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002:12). För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag 

informerat deltagarna muntligt och skriftligt om att deras medverkan kommer att anonymiseras med 

fingerade namn och att personliga uppgifter som skulle kunna härledas till intervjupersonerna inte 

kommer att nämnas eller fingeras med fiktiva namn. Två etiska överväganden som uppkommit i 

samband med forskningsprocessen och i relation till konfidentialitetskravet är svårigheten att 

anonymisera intervjupersonernas deltagande gentemot anställda och personal på RCC, samt frågan om 

en eventuell avidentifiering av RCC och Rågsved som verksamhet och bostadsområde. Irving 

Seidman (2006) beskriver hur en urvalsprocess av intervjupersoner ofta måste ske i samråd med de 

personer som har formellt ansvar för den institution som intervjupersonerna tillhör. I det aktuella fallet 

har det inte funnits något annat alternativ till att etablera kontakt med intervjupersonerna utan hjälp 

från de anställda på RCC, vilket medfört att de har insyn och information om vilka ungdomar som 

deltagit i studien. Intervjuplatsen har även varit fältförlagd till den lokal som RCC förfogar över för att 

skapa en forskningssituation som är nära ungdomarnas rumsliga erfarenheter som möjligt av att vara 

deltagare i projektet. När det kommer till en eventuell avidentifiering av projektets namn och den 

geografiska platsen har jag valt att inte avidentifiera verksamheten och området utifrån ett antal 

argument, att RCC utgör en unik verksamhet som är implementerad utifrån politisk intention i det 

aktuella området och behöver beskrivas ingående för att kunna motivera verksamhetens relevans för 

det övergripande forskningsproblemet, att den kunskap som generas genom uppsatsen förhoppningsvis 

skall komma till användning inom det sociala arbetets praktiska fält, att projektet är helt frivilligt och 

frikopplat från alla former av myndighetsutövning, att alla ungdomar jag intervjuat själva uttryckt en 

önskan om att jag inte skall anonymisera projektet eller Rågsved som plats i den slutliga 

framställningen. I och med att ungdomarna har fingerade namn i studien menar jag att konsekvenserna 

för att ungdomarna skall få negativa konsekvenser av deras deltagande är små utifrån att jag valt att 

inte ta med uppgifter som kan härledas till ungdomarna och med hänvisning till att deltagandet i RCC 

är frivilligt och att verksamheten inte omfattar myndighetsutövning eller beslut som kan påverka deras 

möjligheter till exempelvis ekonomisk ersättning vid arbetslöshet.        

Nyttjandekravet definierar Vetenskapsrådet som att ”uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002:14). Jag har informerat deltagarna 

vid intervjutillfällena om hur materialet kommer att användas och i vilket syfte samt att deltagarna har 

möjlighet att få ta del av det färdiga resultatet. Materialet från intervjuerna kommer enbart att 
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användas i forskningssammanhang och inte användas i andra sammanhang som deltagarna har varit 

informerade om och samtyckt till.  

6.9 Den egna positionen  
Forskarens roll i förhållande till uppsatsens syfte, metoder, urvalsgrupp och kontext inbegriper ett 

antal centrala etiska frågeställningar. Intervjusituationen beskrivs ofta i termer av en maktasymmetri, 

där forskaren har en överordnad hierarkisk position i förhållande till den intervjuade (Kvale & 

Brinkmann, 2002). I den aktuella uppsatsen är detta förhållande extra tydligt, då jag som forskare är 

anställd inom den aktuella stadsdelen som socialsekreterare och har en formell maktposition inom 

områden som anknyter till flera områden i kommunens ansvarsområden och som berör 

kommunmedlemmars försörjningsproblem, arbetslöshet, missbruksproblem, hemlöshet, kriminalitet 

samt fysiska och psykiska problem. Mitt yrke och funktion i stadsdelen kan utifrån ungdomarnas 

erfarenheter innebära negativa associationer och en rädsla för att deras information kan användas som 

information inom socialtjänstens område. I den aktuella intervjusituationen har jag presenterat mig 

som student vid Ersta Sköndals högskola och i vissa fall berättat att jag arbetar i stadsdelen som 

socialsekreterare. I de fall som jag har berättat att jag arbetar i stadsdelen har detta bemötts positivt 

och underlättat för ungdomarna att berätta om deras bostadsområde utifrån att vi delar gemensamma 

geografiska referenser. Mitt arbete som socialsekreterare i stadsdelen och kunskap om 

arbetsmarknaden och försörjningsproblem har också varit en tillgång i intervjusituationerna, då jag har 

haft möjlighet att fånga upp och uppmärksamma ungdomarnas erfarenheter av olika fenomen i deras 

berättelser och haft möjlighet att ställa fördjupande frågor som har inneburit mer nyanserade och 

”tjocka” beskrivningar. Yrkeserfarenheten av att samtala med unga vuxna har också varit en tillgång i 

intervjusituationerna, vilket jag reflekterat över i efterhand, och som har bidragit till att skapa en 

allians och trygghet hos ungdomarna i intervjusituationen för att dela med sig av sina erfarenheter.     

I forskningsprocessen har jag även behövt förhålla mig till det faktum att jag är en del av den 

politiska maktens utförande och implementering som anställd inom stadsdelsförvaltningen Enskede-

Årsta-Vantör. En etisk konflikt som kan uppstå mellan forskarrollen och socialarbetarrollen utifrån 

min anställning som socialsekreterare i den aktuella stadsdelen. Med kritisk självmedvetenhet och 

vaksamhet över den dubbla positionen menar jag att frågor om forskningsresultatens ”beroende” och 

opartiskhet kan hanteras. I och med att studien inte är en del av mitt uppdrag inom 

stadsdelsförvaltningen och att RCC är en verksamhet som jag inte har haft eller har direkt kontakt med 

i mitt arbete menar jag att frågan om partiskhet inte är aktuell.  
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7. Resultat och analys  

I presentationen av uppsatsens empiriska material kommer jag att beskriva de intervjuade 

ungdomarnas erfarenheter och produktion av RCC som socialt rum i en tid av avancerad marginalitet 

och territoriell stigmatisering. Jag kommer i resultatdiskussionen presentera det empiriska materialet i 

en tolkande framställning utifrån mitt övergripande syfte med uppsatsen och mina teoretiska 

utgångspunkter. Vad som är tydligt i det empiriska materialet är att RCC är ett rum som produceras i 

relation till andra rumsligheter som dominerar ungdomarnas livsvärld. Den fysiska platsen Rågsved är 

ett geografiskt och mentalt rum som självfallet påverkar ungdomarnas uppfattningar om och tillgång 

till RCC som socialt rum. Arbetsmarknaden är ett mentalt rum som ständigt är närvarande i 

ungdomarnas berättelser och som påverkar deras mentala och fysiska tillvaro. Dialektiken som uppstår 

mellan olika rumsligheter i ungdomarnas berättelser bidrar till att skapa en fördjupad förståelse av hur 

sociala rum skapas i dialektiken mellan mentala och geografiska rum. Och framförallt i en tid av 

avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering.   

Resultatredovisningen inleds med en beskrivning av ungdomarnas levda erfarenheter av ett 

vardagsliv som arbetslös och hur de sedan fick tillträde till RCC. Frånvaron av arbete var det primära 

motivet i alla ungdomars berättelser för att ta kontakt med RCC. Den andra delen kommer att 

undersöka arbetssökandets rumsliga praktiker och fokusera på själva handlandet och görandet inom 

RCC. Ungdomarnas beskrivningar av deras deltagande visar hur det sociala rummet, som ett rum för 

arbetssökande och socialt erkännande, skapas och omskapas i utförandet av praktiska handlingar och i 

det sociala samspelet med personalen. Den tredje delen kommer att utgå ifrån de rumsliga 

representationer som dominerar och påverkar ungdomarnas erfarenheter av RCC, som ett socialt rum 

inklämt i spänningen mellan politiska institutioner, mediala föreställningar, stadens geografi och 

dominerade ideologier.  

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

Leila 

Leila tog kontakt med RCC för ett par år sedan och har fortfarande kontakt med RCC även om hon 

idag studerar och arbetar extra. Leila är strax över 25 år och faller i nuläget inte in inom 

verksamhetens målgrupp, men hon har fortfarande kontakt med RCC och berättar hur hon brukar 

komma förbi till RCC för att få stöd och hjälp. Leila är inte född i Sverige, utan kom hit när hon var 

litet barn och ännu inte hade börjat skolan. Hon kom själv till Sverige utan sina föräldrar och har växt 

upp hos en släkting som bor i Rågsved. 
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Hiwa 

Hiwa är strax över 20 år och hade tätast kontakt med RCC under sommaren 2014. Då var han 

arbetslös och behövde hjälp för att komma in på arbetsmarknaden. Nu får han hjälp av RCC att söka 

till utbildningar som börjar på höstterminen samtidigt som han har ett extraarbete. Hiwa flydde till 

Sverige med sina föräldrar och syskon 2006 och har sedan dess bott med sin familj i Rågsved.   

Ahmed 

Ahmed är strax över 20 år och flydde till Sverige med sina föräldrar och syskon år 2000. Han har bott 

med sin familj i Rågsved sedan 2003. Efter gymnasiet flyttade han till en annan ort i Sverige och 

studerade en yrkesutbildning under 2 års tid. När han flyttade tillbaka till Rågsved och började söka 

jobb tog han kontakt med RCC.   

Patrik 

Patrik är också strax över 20 år och är den enda av ungdomarna som inte har bott i Rågsved. Hans 

mormor bor i Rågsved så han har varit i området mycket men inte bott där. Patrik brukar komma till 

RCC för att få hjälp med att söka jobb. Patrik har helsvensk bakgrund och har bott i 

Stockholmsområdet hela sitt liv. 

7.2 Det fanns inget jobb       

I detta avsnitt kommer jag att presentera ungdomarnas erfarenheter och upplevelser av ett vardagsliv 

som arbetslös. Alla ungdomar berättade om tiden innan RCC om hur de var arbetslösa och i en 

situation där de inte visste hur de skulle gå tillväga för att få ett arbete eller komma vidare i livet. 

Arbetsmarknaden och frånvaron av ett arbete framträder som ständigt närvarande och dominerande i 

ungdomarnas levda erfarenheter och beskrivningar av deras vardagsliv. Arbetslösheten får kroppsliga 

och mentala uttryck som tydligt påverkar ungdomarnas tillvaro. Efter presentationen av ungdomarnas 

vardagsliv som arbetslös kommer jag att presentera hur ungdomarna kom i kontakt med RCC. 

Ungdomarnas berättelser om vägen till RCC blir samtidigt en beskrivning av själva förutsättningarna 

för att tillträda RCC som socialt rum. Ett tillträde till rummet som förenar det sociala livet i den urbana 

periferin med den geografiska lokaliseringen.  

7.2.1 Ett vardagsliv utan arbete 

Jag inledde alla mina intervjuer med att ställa frågan om hur ungdomarna kom i kontakt med RCC. 

Frågan utvecklades i alla intervjuer till en beskrivning av deras livssituation och vardagsliv innan de 

kom i kontakt med RCC. Ungdomarna berättar alla om en period av arbetslöshet, där de var i behov av 

mer hjälp för att få ett arbete. Frånvaron av arbete och behovet av ytterligare stöd, och då kanske 

framförallt ett stöd som var annorlunda, framträder som tydliga motiv hos ungdomarna till att ta 
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kontakt med RCC. I och med att alla ungdomar beskriver arbetslösheten som den primära orsaken till 

att de frivilligt tog kontakt med RCC kommer jag att inleda med att beskriva ungdomarnas 

erfarenheter av att vara arbetslösa. De levda erfarenheterna av arbetslöshet bidrar till att producera 

RCC som ett socialt rum i relationen till ett liv i arbetslöshet och med Arbetsförmedlingen som en 

dominerande institution. Leila beskriver hur perioden såg ut för henne innan hon tog kontakt med 

RCC.  

Den perioden jag var också lite nere. Det fanns inget jobb och jag var inskriven på 
Arbetsförmedlingen och Arbetsförmedlingen vill ju bara att man skall vara lite mer 
aktiv själv. (Leila) 

I Leilas beskrivning framträder en uppgivenhet inför arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens stöd. 

Hon hade kontakt med Arbetsförmedlingen med fick inte den hjälp hon tyckte att hon behövde.  

Tillvaron som arbetslös reproduceras huvudsakligen i den upprepade aktiviteten och handlingen att 

söka arbete utan resultat. Det upprepade arbetssökandet blir till en aktivitet som befäster 

arbetslösheten och väcker ett behov av någonting annorlunda. Leila beskriver att sitt vardagsliv som 

arbetslös var tråkigt, hon saknade strukturer och möjligheter till att handla och ta sig fram. Hennes 

handlingar reproducerade en tillvaro som ständigt bromsades.   

Det var ju tråkigt. Livet var ju lite uttråkat. Det var ju stressigt. Det var ju inte 
strukturerat. Och det var lite mer, man vill göra saker och ting lite strukturerat och lite 
på sitt eget sätt, men jag som individ kände att lite så här att jag behövde andra 
resurser. Att jag behövde allt annat. För jag kände att mitt sätt inte gick bara hela 
tiden. Jag kom nånstans, men det blev broms och broms mer och mer och jag kände 
att jag behövde mer resurser. (Leila)   

Att få ett arbete beskrivs nästintill som en omöjlighet hos ungdomarna. Ahmed beskriver hur han 

tänkte på framtiden när han var arbetslös. 

Innan. Jag bara tänkte att jag är fucked. Va fan. Nää men jag tänkte. Det var liksom 
ett berg framför mig. Att få jobb det var som att klättra på ett berg. Jag tänkte att det 
kommer att ta skitlång tid och det kommer vara skitsvårt. (Ahmed) 

Ahmed upplevde att hans möjligheter att få ett jobb var oerhört begränsade. Ahmeds föreställning om 

att vara arbetslös är inte som en övergående tidsperiod i livet eller en kort period i övergången från 

skola till arbetsliv, utan en ”skitlång” tid. Sernhede (2009) beskriver hur samhällets institutioner idag 

har svårigheter att motverka stigmatiseringen av multietniska förorter och att skolan inte längre är den 

självklara ingången till det svenska samhället. Utbildning som en väg in i arbetslivet är inte längre en 

självklarhet för att få en förankring på arbetsmarknaden. Ahmed har läst ett naturvetenskapligt 

program på gymnasiet och har slutfört en kvalificerad yrkesutbildning innan han tog kontakt med 

RCC. Arbetsförmedlingen har han aldrig haft kontakt med under tiden som han var arbetslös. Han 
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berättar att hans utbildning inte räcker för att få ett jobb, utan att han behöver arbetslivserfarenhet 

också. Även Patrik beskriver att det är svårt att få ett arbete utifrån sin gymnasieutbildning. Patrik är 

utbildad elektriker på gymnasiet men har svårt att hitta ett jobb där han kan vara lärling. 

Jag håller på och försöker att hitta ett jobb där man kan räkna in timmarna. Men det är 
svårt. (Patrik)  

Patriks svårigheter att hitta en lärlingsplats bekräftar en problematisk övergång från skola till arbetsliv. 

Lärlingsplatsen, som i någon mening historiskt och kulturellt markerar idealbilden av en fostran till 

arbete är inte längre en självklar övergång till arbetslivet. Att bli lärling och få ihop de timmar som 

krävs berättar Patrik är svårt och att de flesta företag vill ha utbildade elektriker.  

Ungdomarnas levda erfarenheter av ett vardagsliv utan arbete framställs som uppgivet och tråkigt. 

De har gått ut gymnasieskolan men det har inte resulterat i att de har kommit ut i arbetslivet. 

Upplevelsen hos ungdomarna är att inträde på arbetsmarknaden är svårt och att det finns flera hinder 

på vägen som de måste ta sig förbi för att komma ut i arbete.     

7.2.2 Arbetslöshetens rumsliga praktik – att vara aktiv 

När ungdomarna beskriver sin tillvaro som arbetslösa framträder en tydlig beskrivning av hur en 

arbetslös skall vara och agera. Att vara arbetslös kräver att man är en aktiv person som aktivt söker 

arbeten. Ungdomarna berättar att Arbetsförmedlingen ställer krav på att de skall redovisa hur de söker 

arbeten för sina arbetsförmedlare och att de riskerar att bli utan ekonomisk ersättning om de inte aktivt 

söker arbete. Den aktiveringspolitik som karaktäriserar Arbetsförmedlingens krav att aktivt söka 

arbeten utgår ifrån en välfärdsmodell uppbyggd kring ”workfare”, där sociala välfärdsförmåner kräver 

en aktiv motprestation från medborgaren. Schierup beskriver arbetsmarknadens samtida 

workfarepolitik:  

I stället för att kanalisera arbetslösa och bidragsberoende in i mer kvalificerade jobb 
har arbetsmarknadspolitikens funktion allt mer blivit en fråga om att hålla presumtiva 
välfärdsklienter ”aktiva” och ”anställningsbara” för arbetsmarknadens lägstbjudande. 
(Schierup 2006:52).  

De levda erfarenheterna hos ungdomarna som arbetslösa och hur man skall vara som arbetslös 

formeras tydligt i relation till den samtida arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen som politisk 

institution. Att befinna sig på arbetsmarknaden som arbetslös förutsätter att man skall vara aktivt 

arbetssökande och helst med arbetslivserfarenheter. Magnus Dahlstedt (2013) menar att det har vuxit 

fram ett ideal i den svenska politiken om ett aktivt medborgarskap som transformerat den tidigare 

arbetsmarknadspolitiska idén om full sysselsättning i svensk välfärdspolitik till en politik om full 

anställningsbarhet. Anställningsbarheten kommer till uttryck i individens ansvar att införskaffa de 

rätta kvalifikationerna som arbetsmarknaden efterfrågar. Hiwa beskriver sig själv som en aktiv person, 
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men har fortfarande problemet att han inte hittar något arbete. Även om han är aktiv så får han inget 

arbete och söker sig till RCC för mer stöd.  

Som xxx tyckte att jag var en person som var aktiv. Fast fortfarande var det lite saker. 
För jag hittade inte direkt nåt jobb. Problemet just då. Även fast vi sökte massa. 
(Hiwa) 

Arbetsmarknaden representeras som ett abstrakt och homogent rum i ungdomarnas berättelser. För att 

få tillträde till arbetsmarknaden förutsätter det att man har utbildning och erfarenhet. Att söka ett 

arbete utan erfarenhet eller utbildning är lönlöst. Det finns inget utrymme för skillnad eller olikheter 

bland dem som är arbetslösa och dem som avviker från arbetsmarknadens normer saknar tillträde till 

arbetsmarknaden. Lefebvre (1991) använder begreppet abstrakt rum för att beteckna ett rum som är 

homogent och utraderar alla skillnader och olikheter. Det abstrakta rummet begränsar och disciplinerar 

människans sätt att vara och handla. I likhet med Michel Foucaults (1975) tänkande, om den 

disciplinära maktens kontroll över rummet och produktion av fogliga kroppar, är det abstrakta rummet 

ett begrepp som beskriver en homogenisering och reifiering av rummet och de rumsliga praktikerna. 

Den abstraherade och homogena förståelsen av arbetsmarknaden visar tydligt hur arbetsmarknaden 

och arbetslösheten reproduceras genom ungdomarnas handlingar att söka arbeten som de inte får. Att 

söka arbeten är en del av att vara arbetslös, samtidigt som handlingen att söka arbete inte skapar någon 

skillnad för ungdomarna. Hiwa beskriver hur det gick till när han sökte jobb genom 

arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingen var ju lite mer så att man bokar en tid. Man fick en uppgift att 
söka så många jobb, sen vad man sökte man visste redan att svaret var nej. Och sen 
de flesta svarade aldrig för de kollade på ditt CV och ingen erfarenhet, så de orkade 
knappt svara tillbaka. (Hiwa)  

Frånvaron av arbetslivserfarenhet producerar och reproducerar den levda erfarenheten som arbetslös. 

Kravet om arbetslivserfarenhet upprättar en tydlig barriär för att få tillträde till arbetslivet. Hiwa 

beskriver en logik på arbetsmarknaden som han inte förstår, där Arbetsförmedlingen utannonserar 

flera tusen lediga jobb som alla kräver erfarenhet, samtidigt som de personer som har erfarenhet inte 

söker arbete via Arbetsförmedlingen. Det finns ett ifrågasättande av Arbetsförmedlingens funktion i 

samhället och för vilka Arbetsförmedlingens organisation är till för. Även Ahmed berättar om 

svårigheten att vara arbetslös och sakna arbetslivserfarenhet. För honom är avsaknaden av 

arbetslivserfarenhet ett stort hinder för att han skall få ett arbete.  

Jag sökte och så. Hindret för mig var att jag inte hade erfarenhet och dom jobb jag 
sökte på ansökan stod det att du måste ha typ ett eller två års erfarenhet eller så. Det 
var ett stort hinder för mig. (Ahmed) 
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Arbetslivserfarenhet framträder som ett avgörande hinder för att få arbete. I ungdomarnas berättelser 

framträder arbetslivserfarenheten som en ännu icke-levd erfarenhet. Ungdomarna har ingen historia 

som arbetare utan befinner sig i övergången från skola till arbetsliv. Lefebvre (1991) beskriver hur 

förutsättningen för att appropriera ett rum är upprepningen av rumsliga praktiker. Ett övertagande av 

rummet genom upprepningen. I och med att ungdomarna saknar erfarenheter från arbetslivet är 

arbetsmarknaden ett dominerat rum av föreställningar och representationer om det ännu icke-levda 

rummet. Det dominerande rummet kan i ungdomarnas beskrivning tolkas i termer av 

arbetsmarknadens krav om arbetslivserfarenhet som framträder i samband med deras ansökan om 

arbete. Jobbansökan, CV och personliga brev är dominerande tekniker som arbetsgivarna använder när 

de söker nya arbetstagare. Kravet om arbetslivserfarenhet producerar representationen av 

arbetsmarknaden som ett mentalt rum som ungdomarna saknar tillträde till.   

7.2.3 Otrygghet och osäkerhet – den stressade kroppen  

Ungdomarnas levda erfarenheter av arbetslöshet bekräftar en samtida situation på arbetsmarknaden, 

där allt fler unga från den urbana periferin står utanför arbetslivet och lever under prekära villkor 

(Sernhede, 2004). Standing (2010) menar att ungdomar i övergången från skola till arbetsliv är den 

grupp som i störst utsträckning riskerar att hamna i det framväxande prekariatet, en samhällsklass som 

kännetecknas av tillfälliga och otrygga anställningsformer och med en osäker tillvaro på 

arbetsmarknaden. Den avancerade marginaliteten är ett begrepp som betecknar hur samtidens 

lönearbete har förvandlats till en grund för social fragmentisering och differentiering (Wacquant 

2008). Det tidigare industrisamhällets trygga anställningsvillkor och kollektiva sammanslutningar har 

upplösts till förmån för en betoning av tropen om det individuella ansvaret att vara aktiv och 

anställningsbar. Ahmed var medveten om riskerna med att stå utan ett arbete efter han gått ut 

gymnasiet och berättar hur han valde att fortsätta studera för att öka sina chanser på arbetsmarknaden. 

Jag tog inte en enda paus. Jag tänkte skitsamma. Jag har vänner som tar pauser efter 
gymnasiet ett-två år. Men då händer verkligen ingenting, då blir dom skitlata och 
orkar inte plugga och göra nånting och gör annat. Jobbar på såna här småsaker utan 
utbildning. Jag tänkte nej. Jag var skittrött på plugget, men tänkte bara att jag kör 
ändå. Jag pluggar ett-två år till och inte tre-fyra år till och jag har en enkel utbildning. 
(Ahmed) 

Den otrygga och osäkra positionen på arbetsmarknaden påverkar ungdomarna mentalt och kroppsligt. 

Risken att ta en paus manifesteras i Ahmeds beskrivning av ett mentalt och kroppsligt tillstånd av 

orkeslöshet och lathet. Kroppen och det mentala är inte längre aktiva i samma utsträckning som 

arbetsmarknaden kräver av den arbetslöse. Och de kompisar som tar pauser hänvisas till en tillvaro 

som kännetecknas av prekära arbeten utan krav på utbildning eller till att göra annat. Arbetslösheten 

formeras i Ahmeds berättelse i ett tydligt motsatsförhållande mellan aktivitet och passivitet, där 

kompisarna som inte är aktiva blir ”skitlata” och orkar inte göra någonting. De hänvisas till ett liv av 
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småjobb eller till att göra annat, som förmodligen syftar till kriminalitet eller att vara involverad i den 

informella ekonomin. Wacquant (2008) beskriver hur många utvecklar individuella strategier i den 

avancerade marginaliteten, såsom svartarbete, kriminalitet eller olika former av illegal försäljning för 

att överleva i den urbana periferin. Ahmed valde att genomföra en enklare utbildning för att inte 

riskera att hamna i ett tillstånd av tillfälliga småjobb eller att göra annat. Aktiveringspolitikens diskurs 

är ständigt närvarande i Ahmeds reflektioner över arbetslöshetens degenererande effekter och i 

konsekvenserna av de val han gör.  

Stress är en modalitet av arbetslöshetens tillvaro som framkommer i alla intervjuer. Att vara utan 

arbete är stressigt och att arbeta är trygghet. Patrik beskriver stressen utifrån sin kontakt med 

Arbetsförmedlingen. 

På Arbetsförmedlingen blir man mer stressad. På sin fritid. Nu måste jag söka jobb. 
Dom här 10 jobben som är kvar kanske. Nu måste jag in och kolla. Nu måste jag 
skriva in mig där. (Patrik) 

Den stress som Patrik beskriver att han upplever omfattar hela hans tillvaro. Att söka arbete och 

uppfylla arbetsförmedlingens krav upptar hela hans tid. Stressen av att vara arbetslös inkräktar på 

dygnets alla timmar. Stressen att vara aktiv kan tolkas som totaliserande, i den meningen att det finns 

någon utsida eller något utrymme där stressen inte existerar. Stressen att vara aktiv är ständigt 

närvarande. Ahmed redogör för en liknande upplevelse av stress under en period när han riskerade att 

återigen bli arbetslös. Ahmeds beskrivning tar sin utgångspunkt i erfarenheten av att befinna sig i en 

osäker position på arbetsmarknaden och inte ha en trygg anställning. Redan i samband med att Ahmed 

fick en tillfällig projektanställning upplevde han osäkerhet och stress inför att bli arbetslös efter att 

anställningen skulle upphöra. När han sedan fick en ny anställning ersattes stressen med en känsla av 

trygghet. 

Ja jag är skittrygg liksom. Ja nu har jag jobb och nu kan jag slappna av. Jobba och 
inte tänka på annat. För förut. Dom här tre månaderna. Så tänkte jag första månaden. 
Vad skall jag göra efter dom här tre månaderna. Hela tiden tänkte jag så. Då brukade 
jag lägga upp plan. Om jag inte får det här jobbet då får jag gå till det där jobbet. Och 
ta mer hjälp från RCC. Men sen fick jag dom här sex månaderna. Men då, ändå tänkte 
jag första månaden, vad skall jag göra efter de här sex månaderna. För jag visste från 
början att det var projektanställning och att jag inte skulle få heltid och 
tillsvidareanställning där. Så då tänkte jag vad skall jag göra efter dom här sex 
månaderna. Jag visste att jag skulle jobba bra. Men jag måste komma på nån lösning 
om vad jag skall göra efter. Så dom sista månaderna började jag söka lite här och där. 
Och jag kunde knappt sova det var stressigt, man fick lite så här vad fan skall man 
göra nu efter. Man vill inte vara arbetslös för när man jobbar. Så då brukade jag 
vakna sex på morgonen och det kändes skitskönt, kroppen och allting. Man var 
liksom van med det. Det var skitskönt. Och jag bara om jag slutar va fan. Jag pallar 
inte att bli lat och sånt. Men sen efter det. Det gick en vecka och jag gick på 
intervjuer. Så fick jag det här och då kände jag mig riktigt trygg. (Ahmed) 



 

 
67 

I Ahmeds beskrivning är det en tydlig skillnad mellan den arbetande och arbetslösa kroppen. 

Arbetslöshetens kropp är stressad och har inte förmågan att slappna av och kan knappt sova. Den 

arbetande kroppen är skitskön och har rutiner och vanor. En tillvaro som är trygg. Genom arbetet 

approprieras arbetsmarknaden med trygghet. Att vara arbetslös är en tillvaro som domineras av en 

osäker och otrygg tillvaro som kommer till uttryck i stress och sömnlöshet.  

7.2.4 Arbetslöshetens sociala geografi – vill inte vara som ”de Andra”  

Vardagslivet som arbetslös innefattar också en relation till Rågsved och andra ungdomar i samma 

situation. Ahmed menar att det mest är i förorterna som ungdomar saknar jobb och berättar i samma 

andetag att det också är i förorterna som det finns mest stökiga ungdomar. Att vara arbetslös utan 

arbete förefaller att även innefatta en representation av att vara ”stökig”. Sernhede (2006) beskriver 

detta i termer av en demoniseringsprocess, där unga män med invandrarbakgrund från ”utsatta” 

områden har blivit liktydigt med att vara kriminella och farliga. Den kriminaliserade representation av 

den arbetslösa ungdomen som inte söker arbete framträder också i Leilas beskrivning av andra 

ungdomar som är arbetslösa i Rågsved.  

Ja för jag vet att många ungdomar vill hitta jobb. Det är bara att dom låter annat 
komma emellan. De låter andra saker trigga till dom, istället för att låta som jobb eller 
som din målinriktad ditt mål. Vad vill du i framtiden. Det skall trigga upp dig, istället 
för att ta droger. Kom vi skall gå och supa i kväll. Nej! Sätt dig och sök jobb. Det kan 
vara tråkigt men gör det. Det kommer löna sig för dig. Inte för dina kompisar. (Leila)  
 

Leila markerar ett tydligt avståndstagande från en inställning hos ungdomar som inte söker arbete och 

saknar mål i livet. Den tydliga markeringen hos Leila kan tolkas som ett motstånd till att underordna 

sig den territoriella stigmatiseringen och dominerande representation av arbetslösa ungdomar i 

förorten som kriminella, hotfulla och farliga. Istället ansluter sig Leila till den dominerande diskursen 

om att vara aktivt arbetssökande och fördömer samtidigt de andra ungdomarna som inte är aktiva och 

söker arbeten. En aspekt av den territoriella stigmatiseringen är avståndstagandet från ”de Andra” i 

bostadsområdet, som ofta också inordnas i statiska kategorier som missbrukare, kriminella ungdomar, 

den ensamstående mamman eller flyktingfamiljen (Wacquant, 2008). Leila är arbetslös, men hon är 

inte som ”de Andra” arbetslösa ungdomarna som väljer att ta droger och supa istället för att söka 

arbeten.   

Den levda erfarenheten av att vara arbetslös ungdom i förorten innefattar en påtaglig och 

närvarande risk att bli föremål för generaliseringar och ofrivilliga stigman (ibid). Ahmed och Hiwa 

distanserar sig från föreställningarna om den ”stökige” ungdomen i förorten. Ahmed menar att de 

”stökiga” bor i en annan del av Rågsved och på den andra sidan, och att han själv bor i den lugna 

delen av Rågsved. På samma sätt menar Hiwa att det enbart händer dåliga saker hos de som inte är bra 

människor själva. Hiwa menar att ”om man är bra händer det händer aldrig dålig med dig”. För Hiwa 
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och hans familj har det aldrig hänt någonting dåligt i Rågsved. Både Ahmed och Hiwa bekräftar 

representationerna av den ”stökige” ungdomen i förorten, men distanserar sig själva från att tillhöra 

den kategorin. Med geografiska och moraliska gränsdragningar motsätter de sig en ofrivillig 

stigmatisering och placerar sig själva på ”rätt” sida. Den territoriella stigmatiseringen reproducerar en 

social differentiering genom olika praktiker och föreställningar som urholkar tilliten och solidariteten 

mellan människor i lokalsamhället. Den territoriella stigmatiseringens risker besvaras med samma 

metod, där ungdomarna reproducerar stigmatiserande föreställningar om ”de Andra” för att undvika en 

ofrivillig stigmatisering av dem själva. Wacquant beskriver den territoriella stigmatiseringens 

huvudsakliga effekt som: 

If territorial stigmatization differs in its foundations and nature, its main effect is 
nonetheless similar on the two sides of the Atlantic: it is to stimulate practices of 
internal social differentiation and distancing that work to decrease interpersonal trust 
and undercut local solidarity. (Wacquant, 2008:183) 

Ungdomarnas tydliga avståndstagande från att vara som ”de Andra” ungdomarna i Rågsved skapar en 

inre social differentiering i bostadsområdet. Att riskera att bli föremål för den territoriella 

stigmatiseringen skapar motståndsstrategier hos ungdomarna som kommer till uttryck i moraliserande, 

geografiska gränsdragningar och ett övertagande av majoritetssamhällets normer. Ungdomar som tar 

droger, är stökiga och inte söker arbete blir ”de Andra”. När jag frågar Ahmed om ”de Andra” 

ungdomarna som bor i den andra delen av Rågsved och om de skulle bli hjälpta av RCC framträder en 

tveksamhet. 

Henrik: Men sen då. Den här andra delen av Rågsved.  

Ahmed: Jag har vänner där också. Stökiga vänner. 

Henrik: Så det finns den delen också här. Och vad gör dom om dagarna? 

Ahmed: Just nu är det samma sak. Mycket bråk och så. Bråkiga. Det är bara det.  

Henrik: Det är ingen utav dom som haft kontakt med RCC? 

Ahmed: Nej tror inte det faktiskt eller jag vet inte. Kanske jag tror, men jag vet inte. 

Henrik: Tror du att dom skulle bli hjälpta av RCC? 

Ahmed: Ja jag tror det. Om dom vill liksom, men jag vet inte.   

Arbetslöshetens sociala geografi i Rågsved samverkar med en territoriell stigmatisering, där 

arbetslösheten bland unga i Rågsved även blir ett uttryck för andra stigmatiserande representationer av 

ungdomar som är boende i förorten. I ungdomarnas berättelser är det tydligt att ungdomarna som 

själva är arbetslösa inte vill bli märkta med andra stigman. För att undvika det använder de 
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stigmatiseringens metoder själva och bejakar representationerna av ”stökiga” ungdomar som tar 

droger med strategier och praktiker som distanserar dem själva från att bli identifierade med den 

kategorin av ungdomar i förorten. 

7.2.5 Rågsved Community Center - i hopp om att få ett arbete  

I det här avsnittet kommer jag att presentera hur ungdomarna fick kännedom om RCC och hur de fick 

tillträde till RCC. Gemensamt för alla ungdomar är att de var arbetssökande när de fick kontakt med 

RCC och med en förhoppning om att RCC skulle kunna hjälpa dem att få ett jobb.  

På frågan om hur ungdomarna kom i kontakt med RCC svarade alla att det var genom vänner eller 

familj. Kompisar hade berättat att RCC var ett ställe där man kunde få hjälp att få ett arbete. I den 

avancerade marginaliteten har den urbana periferin beskrivits som en plats som förlorat möjligheterna 

till att hantera ekonomiska cykler och hög arbetslöshet med försörjningsalternativ i lokalområdet 

(Wacquant 2008). Den urbana periferin har förlorat motståndskraften att hantera ekonomiska kriser 

och massarbetslösheten har permanentats i områdena. Wacquant (2008) beskriver hur staten dragit sig 

tillbaka. De lokala områdessatsningarna i Rågsved, med utgångspunkt i storstadssatsningen i början av 

2000-talet och fram till Söderortsvisionen idag, markerar emellertid en aktiv och intervenerande stat i 

de ”utsatta områdena”. Den urbana periferin har förvandlats till ett politiskt område, som skall 

hanteras, ordnas och förändras. Bunar (2001) menar att statens närvaro i de ”utsatta områdena” är en 

av de mest utmärkande skillnaderna i hans komparativa jämförelser av det amerikanska gettot, 

Frankrikes baneliue, och de ”invandrartäta” områdena i Sverige. RCC är ett politiskt initierat projekt 

som är placerat i förortens innersta rum och som avser att söka upp ungdomar som står utanför det 

ordinära skyddsnätet.  

I ungdomarnas berättelser är RCC ett rum man tillträder efter att andra ungdomar delat med sig av 

sina erfarenheter av RCC och rekommenderat dem att gå dit. Det finns en informell rekrytering som 

skiljer sig från hur man får kontakt med andra typer av arbetsmarknadsprojekt i samhället, som 

vanligtvis sker via myndighetsbeslut inom Arbetsförmedling och socialtjänst. Vägen till RCC sker 

huvudsakligen genom lokalsamhället och i det sociala samspelet och utbytet med andra ungdomar i 

samma situation. Hiwa berättar hur en kompis bror rekommenderat RCC. 

Det var mer så att jag var arbetslös och dom rekommenderade mig att du kan gå dit 
och fråga och prata med dom, så kanske du kan få nåt aktivitet eller jobb nånstans. 
(Hiwa) 

Ahmed beskriver också hur han kom i kontakt med RCC genom sina vänner som också bor i Rågsved. 

Ahmed är en person som känner folk i Rågsved och han berättar att om han går ut i centrum är det 

alltid någon som han hälsar på och pratar med.  
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Jag letade efter jobb och sånt. Men sen jag bor ju här i Rågsved och jag känner ju folk 
och mina kompisar kände RCC. Sen sa dom kontakta dom så kommer du att få hjälp. 
Sen jag kontaktade dom xxx. Sen prata jag och xxx hjälpte mig med CV och sånt. Sen 
sökte jag lite jobb här och där. Sen hittade jag yyy. (Ahmed) 

Vägen till RCC, och sedermera även till jobb i Ahmeds berättelse, beskriver hur Rågsved och den 

sociala samvaron i Rågsved inte är avståndstagande och distanserande, utan snarare hur kompisar 

berättar om RCC för att hjälpa Ahmed att hitta ett arbete. Handlingen att ta kontakt med och tillträda 

RCC skapas inom den geografiska platsen Rågsved och i samvaron med hans kompisar. RCC är inte 

ett rum som Ahmed hänvisas till, utan ett rum som han går till utifrån att hans kompisar delat sina 

levda erfarenheter och uppfattningar om deras eget deltagande i RCC. I hans berättelse om RCC 

produceras ett socialt rum i Rågsved som kännetecknas av solidaritet och gemenskap, snarare än den 

territoriella stigmatisering som beskriver arbetslöshetens Rågsved och ”de Andra” ungdomarna som 

inte söker jobb. 

Leila berättar hur rekryteringen av nya deltagare till RCC inte bara skedde via kompisar, utan även 

var en medveten aktivitet och strategi för att söka upp nya deltagare. Leila berättar hur hon var en 

”ambassadör” för RCC som sökte upp föräldrarna i det offentliga rummet för att sprida information 

om RCC:s verksamhet.  

Dom hade en sån här att dom kallade oss ambassadörer och vi gick ut vid 
tunnelbanan och delade ut till föräldrarna papper och brev att de skulle prata med sina 
barn hemma. Kom och plugga. Och man kan söka plugg och man kan söka få 
utbildning. Jobb och allt annat. Man kan få hjälp med massa grejer. Så vi triggade till 
föräldrarna ute. (Leila) 

Informationen om RCC:s verksamhet sker i det fysiska rummet i Rågsved, runt centrum och vid 

tunnelbanan. Naturliga mötesplatser för ungdomar och föräldrar som är boende i Rågsved. Att söka 

upp nya deltagare och sprida information om det lokala arbetsmarknadsprojektet kan även tolkas som 

en kollektivskapande aktivitet, där ungdomarnas arbetslöshet och risk för utanförskap är en fråga som 

föräldrar och ungdomar i Rågsved delar med varandra. Wacquant (2008) menar att den territoriella 

stigmatiseringen har urholkat känslan av gemenskap i den urbana periferin och möjligheterna till 

skapandet av en kollektiv och gemensam identitet. Sernhede (2006b) beskriver en liknande situation i 

de svenska förorterna och menar att många vuxna i området ser sitt område som en svag utgångspunkt 

för gemenskap. Stadsdelen är inget socialt rum med någon avgörande mening och betydelse för den 

äldre befolkningen. Sernhede (2006b) menar dock att ungdomar i förorterna skapar gemenskaper när 

de befinner sig i skolan och på fritiden. Det finns en gemenskap bland ungdomar, där området har en 

konstruktiv bas för identitetsskapande. Att rekrytera ungdomar till RCC med hjälp av föräldrarnas 

delaktighet kan tolkas som en rumslig praktik som bidrar till att producera det lokala 

arbetsmarknadsprojekt som ett socialt rum med lokalsamhället som utgångspunkt, där föräldrarna får 

möjlighet att vara delaktiga i frågan om hur deras barn skall hitta ett jobb. Frågan om ungdomarnas 
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arbetslöshet är inte en fråga som enbart hanteras inom dominerande institutioner som 

Arbetsförmedling och socialtjänst, utan är en fråga som även involverar familjen, grannar och 

kompisar. Med den uppsökande aktiviteten och informationsspridningen bland föräldrar produceras ett 

socialt rum, där ungdomarnas gemenskap och vänskap i Rågsved och omsorg om att hjälpa andra 

ungdomar till studier och arbete även involverar föräldrarna om att vara delaktiga och ”triggade” i 

samtalen med sina barn. Ahmed beskriver hur han själv tipsade andra i sin omgivning om RCC.  

Ja det har jag gjort. Grannar och sånt. Folk som är lite yngre än mig och inte har jobb 
och sånt. Jag vet inte om dom kommit ut. Men jag har sagt att det är skitbra här och 
dom hjälper dig. Dom skriver till dig CV och allt sånt och hjälper dig. (Ahmed) 

Vägen till RCC sker genom lokalsamhällets informella informationskanaler. Arbetet med att söka upp 

barn och föräldrar sker i det offentliga rummet, där ungdomarnas levda erfarenheter som deltagare i 

RCC producerar en representation av möjligheten till ett annat rum i mötet med andra ungdomar och 

föräldrar. Ett annat rum där ungdomar från Rågsved har arbete eller studerar. RCC blir i 

sammanhanget ett rum som kan förverkliga det andra rummet utifrån ungdomarnas berättelser och de 

levda erfarenheter som de delar med sig av till det omgivande lokalsamhället.  

7.2.6 Sammanfattning – det fanns inget jobb 

Vardagslivet som arbetslös ungdom framträder i ungdomarnas beskrivningar som konfigurerad av 

arbetsmarknadens krav. Ungdomarna uppfattar sig själva och sin omgivning utifrån den samtida 

arbetsmarknadens dominerande ideologier. Arbetsförmedlingens aktiveringspolitik framträder i 

ungdomarnas beskrivningar i bilden av den aktivt arbetssökande som en tydlig och dominerande roll 

att inta som arbetslös. Representationen av den aktivt arbetssökande blir en norm som ungdomarna 

både anpassar sig till och gör motstånd mot. Att vara aktiv och söka jobb framträder som lönlöst och 

ger inget verkligt resultat, samtidigt som man riskerar att uppfattas som lat eller kriminell om man inte 

anpassar sig till normen som aktivt arbetssökande..  

Den arbetslösa tillvaron utan jobb blir en utgångspunkt för att ta kontakt med RCC. Kompisarnas 

levda erfarenheter och berättelser från att vara deltagare i RCC gör att de kontaktar RCC och söker 

hjälp med att få arbete. Att sprida information om RCC till kompisar och föräldrar i lokalsamhället blir 

en informell rekrytering av nya deltagare och en form av rumslig praktik som använder de levda 

erfarenheterna hos ungdomarna för att förmedla en representation om ett annat rum, där ungdomar 

från Rågsved arbetar och studerar.   

7.3 Rumsliga praktiker: erkännande, öppenhet och lärande 

Frågan om den rumsliga praktiken som sker inom RCC kommer här att avhandlas. Vad är det man gör 

som deltagare i RCC? I de intervjuer som jag genomfört framträder en beskrivning av deltagarnas 
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aktiviteter som till stor del liknar Arbetsförmedlingens insatser och aktiviteter. Arbetsförberedande 

aktiviteter som är inriktade på att göra deltagarna mer anställningsbara och aktiva. Ungdomarna 

beskriver hur de tränas upp att möta arbetsgivare och skriva CV:n. Det som tydligt utmärker 

ungdomarnas uppfattningar om RCC är erkännandet från personalen och arbetsmarknadsprojektets 

öppenhet och tillgänglighet. Ungdomarna beskriver ett socialt rum som ungdomarna kan komma till 

ofta och som är öppet för dem, där ungdomarna får erkännande utifrån deras individuella olikheter.  

7.3.1 Ett öppet rum  

Lefebvre (1991) menar att dominerade rum ofta är stängda, steriliserade och tömda. Dominerade rum 

utgör en realisering av ett dominerande herravälde som förmedlas genom moderna teknologier och 

vetenskap. Det abstrakta rummet är domineringens verktyg och osynliggör de sociala relationer som 

möjliggör och reproducerar rummet (Olsson, 2008). De sociala relationerna abstraheras och reifieras i 

det abstrakta rummet. Förhållandet mellan öppna och stängda rummet framvisas tydligt i ungdomarnas 

berättelser. Ungdomarna berättar hur de bara kan komma förbi RCC och vänta i lokalen tills att de får 

hjälp, eller ringa personalen för att få ett möte samma dag eller dagen efter. RCC framträder som ett 

lättillgängligt och öppet rum. Ahmed berättar hur det brukar gå till när han vill ha hjälp från RCC:  

Ja alltså jag bara ringde dom och sa jag behöver hjälp. Och dom sa kom in idag eller 
imorgon. (Ahmed) 

Förhållandet mellan det öppna och stängda rummet beskriver Leila i en redogörelse av hur hennes 

kontakt med Arbetsförmedlingen sett ut, där telefonkontakten med kontaktcenter blir utmärkande för 

upplevelsen av ett stängt rum som är dominerat av den moderna teknologin och som ersätter den 

personliga kontakten med handläggaren. Den sociala relationen mellan arbetssökande och 

arbetsförmedlare, som ytterst sett reproducerar och konstituerar Arbetsförmedlingens organisation, blir 

i Leilas redogörelse en fråga om huruvida kontaktcenter skall göra handläggarens uppgifter. En 

frågeställning som kan tolkas utifrån Lefebvres begrepp abstrakt rum och den moderna teknologins 

dominering och möjligheter till att abstrahera de sociala relationerna som producerar rummet.    

Men arbetsförmedlingen dom vill ju helst att du skall vara så engagerad och visa 
initiativ att hitta jobb och söka jobb och självklart ha det här aktivitetsstödet så att du 
kan ta ut de här dagarna om du vill eller inte. Men samtidigt jag brukade alltid tänka 
så. Kommer handläggarna alltid ha engagemang, genom att du vet att dom skickar ju 
ut cv, jobb på nätet ibland, på din mail ibland och ringer och frågar och kollar läget, 
inte bara att du ringer till kontaktcenter och bara jag kommer inte idag. Det är också 
engagemang det skall du göra. Men kontaktcenter skall inte göra dina uppgifter, det 
är handläggaren som skall göra dina uppgifter. Men när det hade gått en lång period, 
utan att jag var omedveten om att jag ens var inskriven i det här aktivitetsstödet. Då 
kommer en handläggare och säger att din första handläggare har blivit ledig, han har 
blivit pappaledig. Han har aldrig kontaktat mig, han har aldrig ringt mig, jag vet inte 
vad själva dealen är. Jag jobbar som timanställd, det är inte som om jag jobbar heltid, 
vissa dagar går bra och andra går dåligt. Men hans engagemang fanns inte där, mitt 
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initiativ att söka jobb har kommit från mig själv. […] Jag går hellre till RCC och bara 
ey kan ni hjälpa mig med jobb, kan ni hjälpa mig med CV, kan ni göra så. Jag gick 
hellre till dom än jag gick till arbetsförmedlingen. Ingenting jag kunde ta tag, eller ta 
till mig överhuvudtaget. Fanns ingenting. (Leila) 

Flera av ungdomarna beskriver också hur RCC är ett rum de besöker ofta. Tiden och frekvensen av 

möten producerar också RCC som socialt rum. Det är ett rum som innehar en möjlighet att appropriera 

och ta i bruk som sitt eget. Lina Olsson beskriver i sin avhandling Den självorganiserade staden. 

Appropriation av offentliga rum i Rinkeby hur ”appropriation är något som sker succesivt och över 

tiden – i upprepningen” (Olsson, 2008:68). Upprepningen av möten och det frekventa deltagandet är 

utmärkande i beskrivningarna av deltagandet på RCC.  

Här fick man hjälp med allt. Asså jag brukade komma hit ofta. Prata med dom om typ 
hur arbetet är. (Ahmed) 
 
Att jag har varit här att jag varit delaktig. Aktiv i det man gör. Och tillbringat många 
timmar här totalt sätt. För man är ju här en timme per vecka i alla fall. (Patrik) 

Leila beskriver hur kontakten med RCC blivit en del av hennes vardagsrytm. Och beskriver hennes 

levda erfarenheter från sin vardag som småbarnsförälder, studerande och att fortfarande ha kontakt 

med RCC. 

Men det händer så mycket. Tiden går så fort. Klockan är åtta sova. Sen in i sängen 
själv. Du sover och sen klockan är redan sex på morgonen och du vaknar. Sen du går 
till skolan och sen kanske du går till RCC och sen klockan är tre och du går och 
hämtar. (Leila) 

7.3.2 Att bli anställningsbar  

Den samtida arbetsmarknadspolitikens fokus på anställningsbarhet och idealet om den aktive 

medborgaren framträder även i RCC:s verksamhet. Att tränas inför arbetslivet och anpassa sig till 

normer i mötet med arbetsgivare är ett återkommande tema i ungdomarnas beskrivningar av görandet 

inom RCC. Daniel Persson Thunqvist (2006) har studerat socialisationsprocesser mellan ungdomar 

och dagens arbetsmarknadspolitik på en lokalnivå och menar att arbetsmarknadsprojekten fungerar 

som ett identitetsarbete i institutionell regi. Ungdomar uppmuntras att utveckla sina egna identiteter 

och personliga utveckling. Persson Thunqvists studie bekräftar till stor del den praktik som äger rum 

inom RCC och förekomsten av aktiviteter som avser att träna upp ungdomarnas färdigheter att bemöta 

arbetslivet.   

Leila beskriver exempelvis hur hon i kontakten med RCC fått möjlighet att lära sig vad som behövs 

ute på ”marknaden”. Leilas uttryck framvisar en socialisationsprocess, där hon för att inträda 

arbetsmarknadens rum behöver utvecklas i att bemöta och respektera andra människor. Den 

socialisationsprocess som äger rum kan i sammanhanget kontrasteras mot skolans svårigheter i de 
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svenska förorterna att motverka stigmatisering och vara en naturlig väg in i vuxenlivet. Sernhede 

(2009) menar att skolans uppgift inte längre är att fostra till ett lönearbete i det postindustriella 

samhället, utan skolan behöver i det postindustriella samhället ge barnen möjligheter att möta 

samhällets krav av entreprenörskap, kreativitet och egna val. Förortens skolar, menar Sernhede, 

motsvarar inte det kravet, utan har istället ”funktionen att fostra barnen till acceptans av marginalitet 

och underordning” (Sernhede 2009:16). Arbetsmarknadsprojektets socialisationsprocesser av 

personlig utveckling och identitetsarbete, med det postindustriella samhällets krav som dominerande 

norm, ersätter skolans uppgift som fostran inför vuxenlivet och samhällets krav. 

Fick lära känna dom tre personerna som var här och sen fick vi, vi fick, man fick lära 
sig som individ vad man kan träna på ute i marknaden. Både intervjuer och sen hur 
man kunde skriva CV:n och sen hade vi olika rollspel. Hur man skulle bemöta 
människor och hur man skulle respektera andra människor också. Så vi lärde oss det 
var mycket. Det är en helhet av allt liksom. Så det var kul. (Leila) 

Ahmed beskriver också hur han fått stöd att träna upp sin förmåga att bli intervjuad. Han berättar att 

personalen på RCC gav honom stöd i hur man skall bete sig i en intervjusituation. 

Jag skulle exempelvis på intervjun för det här jobbet som jag fick. Jag satt typ en 
timme med xxx. Jag har varit på intervju men inte så många gånger. Och så berätta 
xxx allting. Jag fick skitmycket hjälp. Hur man skall bete sig och hur man skall prata. 
Så att man skall få jobbet och så. xxx kämpade jättemycket. (Ahmed) 

Socialiseringsprocesserna som äger rum inom RCC kan tolkas som en reproduktion av den 

postindustriella arbetsmarknadens krav och som sedan aktualiseras på en lokal skalnivå. 

Arbetsmarknaden är ett rum på en högre skalnivå som dominerar de rumsliga praktiker som äger rum 

inom RCC och bidrar till att reproducera en arbetsmarknadspolitik om full anställningsbarhet, där 

individerna själva förväntas att utveckla sina kvalifikationer för att bli attraktiva för arbetsgivare.  Den 

avancerade marginaliteten är ett uttryck för den pågående marginaliseringsprocessen som genereras av 

samhällets avancerade sektorer. Den permanenta massarbetslösheten som drabbar en stor del av 

människor i den urbana periferin, menar Wacquant (2008), inte längre påverkas av en keynesiansk 

stimulanspolitik eller kommer att vara en övergående cykel. Den neoliberala politiken med tropen om 

det individuella ansvaret kan istället tolkas som den enda vägen till ett arbete i en tid av avancerad 

marginalitet. Socialiseringen till anställningsbarhet kan liknas med en disciplinering till det 

postindustriella samhällets krav av arbetstagare med avancerade kvalifikationer. För den grupp som 

inte uppfyller det postindustriella samhällets krav återstår ett liv i prekariatet med otrygga och osäkra 

anställningsvillkor, utan tillgång till samma sociala rättigheter som det ”industriella medborgarskapet” 

tidigare garanterade (Standing, 2010).   
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7.3.3 Erkännande – ett arbetsmarknadsprojekts dialektik  

Inom forskningen har ungdomar från territoriellt stigmatiserade områden och deras möte med 

majoritetssamhället och myndighetspersoner kommit att beskrivas i termer av diskriminering, 

demonisering och kulturalisering (Wacquant, 2008, 2006; Sernhede, 2006a; 2009; Dahlstedt & 

Hertzberg, 2007; Hertzberg, 2005; Sandberg, 2005). Ungdomarna från förorten och den urbana 

storstadens ”utsatta områden” har nästintill en existentiell dimension i deras utanförskap, som 

samtidigt utgör en central utgångspunkt för deras identitetsarbete (Sernhede 2006b). Bostadsområdet 

och förorten blir en bas för identitetsskapande, samtidigt som det finns en ambivalens inför det egna 

området. Ungdomarnas behov av erkännande, respekt och tillhörighet förstärks även i de 

alienationsskapande möten de har med det officiella samhället (ibid). I mina intervjuer med 

ungdomarna framträder deras behov av erkännande och respekt som avgörande i mötet med 

personalen på RCC.  

Ahmed beskriver hur han uppfattar den hjälp som han fått av personalen på RCC och redogör för 

ett personligt engagemang hos personalen och en hjälp som kommer från ”hjärtat”. Med hjälp från 

personalen upplever Ahmed att han får fler alternativ och att det blir mer klart för honom.   

Ahmed: Alltså allt. xxx gillar att hjälpa. Mig och andra. För jag känner andra vänner 
som är i samma sits, dom är hos xxx. Alltså xxx hjälper mig och mina vänner med 
hjärtat. xxx gör allt. För när jag fick jobbet här. Efter tre månader skulle jag sluta. 
Men xxx pratade med dom och så fick jag dom här sex månader. Det var xxx som 
pratade med dom och sa. xxx hjälpte mig. Jag vet inte hur jag skall förklara men xxx 
är skitbra.  
 
Henrik: Du säger med hjärtat. Vad betyder det? Beskriv det. 
 
Ahmed: Alltså xxx vill att ungdomar här skall bli nånting. Vi skall hamna nånstans. 
För det kanske finns ett annat bolag som typ RCC. Dom kanske skiter i ungdomar och 
vill bara göra sitt. Man xxx här. xxx tänker inte på sånt. Utan xxx vill verkligen hjälpa 
ungdomarna. Att dom skall hamna nånstans. xxx gör ett skitbra jobb. 
 
Henrik: Men hur märker man det hos xxx?  
 
Ahmed: xxx är engagerad. När man behöver hjälp xxx gör det. Med viljan, förstår du. 
Jag behöver inte säga nånting. xxx går in på nätet han söker fler jobb och säger, kom 
ta dom här jobben. Istället för att jag skall gå in själv och söka och hitta. xxx ger mig 
fler alternativ. xxx gör det mer klart för mig. 

Den beskrivning som Ahmed delar av sina upplevelser och erfarenheter av personalen vittnar om en 

form av erkännande och förtroende, där han upplever att han ”verkligen” får hjälp av personalen och 

att de vill att det skall gå bra för Ahmed och hans vänner. Patrik beskriver personalen på RCC i 

relation till Arbetsförmedlingens personal och menar att den stora skillnaden är att personalen tar sig 

tid för den som går till RCC.  
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Det är att dom har en bra personal här. Bättre personal än vad dom har på 
Arbetsförmedlingen. De tar tid för den som skall gå här. Det tar tid åt sig för den som 
dom skall hjälpa. För det gör dom inte på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 
gör ingenting egentligen om jag skall vara ärlig. Man går bara dit en gång på 
informationsträffen sen skickas det ut liksom (Patrik) 

Det sociala rummet RCC produceras i det sociala samspelet mellan ungdomarna och personalen. De 

sociala relationerna möjliggör olikheter och är inte abstraherade i ungdomarnas berättelser, utan 

relationerna konstitueras av ett personligt engagemang, vilja och respekt. Leila beskriver personalen 

med metaforen bensin och hur deras tillgänglighet och resurser hjälper henne. 

Jag känner att dom är, vad säger man, vad säger man, men jag tänkte på ett ord asså, 
dom, för mig är dom mest som bensin. Asså bensin samtidigt som dom kan, vad heter 
det, dom har mycket resurser också som jag kan behöva och kan ta till mig och få 
hjälp med och dom finns alltid här och dom finns alltid här om man behöver prata om 
allt om vad som helst. Och självklart man kan komma in på privata saker när man lär 
känna dom också, absolut man kan komma till allt annat som är mest i det verkliga 
livet, marknad och sånt. Dom är som min bensin. Dom ger mig bensin när jag 
behöver, dom ger mig råd, dom ger mig tankar. Dom ger mig asså olika sätt att tänka 
om saker och ting även om jag i alla fall, om jag har mitt sätt. Så det är det jag tycker. 
Särskilt om jag låter mig själv också vilja att utvecklas. Så har jag hjälp också. Dom 
är bensin. Dom är verkligen. (Leila) 

Den dialektik som uppstår i det sociala rummet RCC kan tolkas utifrån de inneboende motsättningar 

som existerar i en tid av territoriell stigmatisering, där många ungdomar från ”utsatta områden” i 

mötet med majoritetssamhället upplever diskriminering och utanförskap som de relaterar till och 

behöver förhålla sig till i mötet med olika företrädare från samhället (Sernhede, 2006a). I dialektiken 

mellan personal och ungdomar finns en negativitet och motsättning närvarande som kännetecknas av 

ungdomarnas levda erfarenheter och historia av möten med majoritetssamhället. För att överkomma 

den inneboende negativiteten uppstår en dialektisk situation, där ungdomarna ifrågasätter personalen 

för att få ett socialt erkännande. 

Och jag visste ju inte vad RCC var innan men därför var jag lite försvarssam när jag 
kom hit överhuvudtaget. Lite tillbakadragen och försvarssam, som jag var där borta, 
väldigt framåt och ifrågasatte, ifrågasatte. Vem är ni? Och varför är ni här? RCC och 
Rågsved. Och varför kommer ni inte för 10-15 år? Ungdomar har stått ute på gatan 
och inte haft jobb. Hur kommer det sig att Stockholm stad har plötsligt ögon nu? Vad 
är det som gäller? Jag hade så mycket frågor, att de kände så här, vem är den här 
bruden, varför bemöter hon oss så här. Men dom är inte fula och dom tog inte illa upp 
och mötte mig exakt med hur jag besvarade mina frågor och sen så gick det framåt 
och dom visade vilka personer dom var och det blev roligt och blev väldigt kul att 
lära känna alla också. (Leila)  

Den form av dialektik som uppstår i mötet med Leila och personalen på RCC kan liknas med en form 

av herre-och-slavdialektik, och utan att veckla in sig i den mångfald av tolkningar som existerar av 
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Hegels dialektik, framträder här en liknande situation av ömsesidigt erkännande och 

subjektstillblivelse som uppstår i mötet mellan Leila och personalen. Hos Ahmed, Hiwa och Patrik 

framträder liknande beskrivningar av ett erkännande från personalen som framförallt kommer till 

uttryck i deras erfarenheter av att personalen lyssnar på dem, tar sig tid för dem, beaktar deras 

olikheter, ställer upp och hjälper dem. I motsats med den territoriella stigmatiseringens 

kategoriseringar och reifiering av ungdomar från ”utsatta områden” genom stigmatiserade och statiska 

beskrivningar, förmedlar den sociala samvaron och det ömsesidiga erkännandet som uppstår i mötet 

en upplevelse av subjektivitet. Leila beskriver detta tydligast av ungdomarna i sina intervjusvar och 

framförallt hur samspelet med andra individer inom RCC gav henne möjlighet till självreflektion och 

självmedvetenhet kring hennes person i förhållande till andra människor. 

Henrik: Så du hade ingen bild av framtiden innan du började?  
 
Leila: Nej faktiskt inte. Det var mycket som hände under den perioden också. Så det 
beror också på vad som händer, vad som händer i sin omgivning. Mycket hände, så 
jag gick in bara på grund av ett jobb. Och bara för att jag gick in i det mycket för ett 
jobb, jag kände inte det här, fan jag duger här, jag kan det här. Jag förlorade mycket 
på det här också, jag tog över för mycket, jag sket i vad människor sa. Jag brydde mig 
inte. Asså jag tänkte inte på människors behov på det som är viktigt för andra 
människor också. Det var bara. Vad vill jag, jag, jag, jag. Mycket ego mer så. Jag 
hade en dålig självkänsla som jag visade i andra saker. Jag var ego och visade 
tuffheter och sen var jag svag i vissa grejer. Hitta balansen, det var mer det. Som jag 
berättade. […]Så jag öppnade bara, ge upp nu och bara lyssna Leila och var tyst nu 
och kolla om det hon säger om du håller med då skall du bara hålla käften och gör det 
bara då. Jag kunde göra så här, nej jag håller inte med dig, gör som du vill. Men nu 
jag är så här, shit abo, jag visste inte så där. Jag tänkte på mitt sätt, men ditt sätt att 
tänka det är fett smart och på riktigt jag skall göra som du säger, jag skall tänka på 
saken, jag skall ha det i bakhuvudet och om det händer gör det. Så det är lite det som 
har fått mig att tänka på framtiden idag om hur jag känner. Jag vet att jag kan och 
även om jag misslyckas ta upp dig själv. Gå inte och sup, eller gå inte med kompisar 
så, gå inte och spendera pengar du inte har, gå inte och gör dumma saker. Lös 
situationen istället, lös alltid situationen. Om du är arg ledsen eller så och så, lös dom. 
Gå inte bara poff. Jag gjorde så förut men nu är det mycket bättre. Och det är så som 
har fått mig att tänka efter, hur skall du ha en framtid, hur skall du lösa situationen, 
hur skall du göra när det kommer till påfrestning och allt möjligt. Hur skall du göra. 
Och det kommer. Det smittar av sig till mina barn också sakta men säkert   

Leilas redogörelse av hennes förändring som person avspeglas tydligt i en medvetenhet inför hur hon 

uppfattas av andra. Den omedelbarhet som kännetecknade hennes tidigare liv, utan en bild av 

framtiden, förändrades i gemenskapen med andra och skapade möjligheter till reflektion och 

eftertanke. Den läroprocess och möjlighet till reflektion som äger rum inom RCC och Leilas 

berättelse, kan liknas med tidigare forskning av exempelvis lärande inom hip-hop kollektiv i förorten. 

I forskningen om lärande inom hip-hop kollektiv beskrivs det hur ett aktivt lärande uppstår i 

förekomsten av aktiva reflektioner över den objektiva omvärlden, lärande om en intersubjektiv 
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gemenskap med sociala normer och kultur, samt ett lärande som är orienterat mot en inre subjektiv 

livsvärld (Sernhede, 2009).  

Det erkännande som ungdomarna upplever i kontakten med RCC öppnar upp för reflektioner kring 

sin person i förhållande till frågor om arbetslivet, sociala kontakter och deras omgivning. RCC kan 

tolkas som ett socialt rum som skapar en möjlighetsstruktur för lärande utifrån ungdomarnas historia 

och levda erfarenheter. 

7.3.4 Sammanfattning – Rumsliga praktiker: erkännande, öppenhet och lärande 

Den rumsliga praktik som äger rum inom RCC beskriver ett öppet rum, som ungdomarna har 

möjlighet att komma ofta och appropriera som sitt eget. Genom olika rumsliga praktiker uppstår en 

form av socialisationsprocess som dels kännetecknas av arbetsmarknadens krav i ett postindustriellt 

samhälle och dels av ett erkännande av ungdomarna som subjekt i deras möte med personalen. 

Ungdomarna tränar på att förbereda sig inför möten med arbetsgivare och hur man skall bemöta andra 

personer. I mötet med personalen upplever ungdomarna respekt och en upplevelse av att bli sedda och 

lyssnande på.   

7.4 ”Jag tycker att Rågsved är ett jättelugnt och fint ställe egentligen” 
Jag kommer här att presentera de rumsliga representationer som dominerar ungdomarnas produktion 

av den samtida arbetsmarknaden och Rågsved som geografiskt och socialt rum. Inledningsvis kommer 

jag att beskriva den ambivalens som framträder i deras beskrivning av Rågsved, där dominerande 

representationer av förorten och Rågsved ständigt kontrasteras med deras levda erfarenheter av ett liv i 

Rågsved. Den territoriella stigmatiseringen och den avancerade marginalitetens effekter är närvarande 

i de rumsliga och distanserade representationer som ungdomarna presenterar, samtidigt som det finns 

ett motstånd till att uteslutande anpassa sig till och underordna sig de dominerande representationerna 

i beskrivningen av Rågsved som socialt och geografiskt rum.  

7.4.1 Rågsved – en inledande översikt 

Rågsved är en förort som ligger i södra Stockholm längs med den gröna tunnelbanelinjen. Utmärkande 

för den fysiska stadsplanen är Rågsveds uppdelning i två områden med olikartad karaktär och svaga 

kontaktytor med varandra. Den norra sidan av Rågsved består huvudsakligen av höga punkthus och 

den södra sidan med låga lamellhus uppförda i början 1950-talet. Det karaktäristiska centrumet i 

Rågsved, som är hästskoformat och där den största delen av områdets butiker och service är samlat, 

särskiljer de två områden åt och bildar en gemensam kontaktyta vid tunnelbanestationen. Rågsved var 

ett av de ”utsatta områden” som omfattades av storstadspolitikens storstadssatsning i början av 2000-

talet. I stadsdelsförvaltningen Vantörs beskrivning av området Rågsved inför storstadssatsningen 

framträder en bild av ett område med en fysiskt eftersatt miljö, hög arbetslöshet, stor andel 
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språksvaga, dåligt utbud av service och kultur (Bunar, 2003). Den politiskt dominerande 

representation av Rågsved är huvudsakligen som ett ”utsatt område”. Lefebvre (1991) beskriver hur 

representationer av rum är begreppsliggjorda rum, som genom vetenskap, politik, och social 

ingenjörskonst identifierat rummet med begrepp som kommit att dominera uppfattningarna om 

rummet. I fallet Rågsved är begreppet ”utsatt område” ett begrepp som dominerar den rumsliga 

representationen av området, och som omfattar både dem som bor där och den politik som riktas mot 

området.  

I ungdomarnas beskrivningar av Rågsved framträder en ambivalent bild av bostadsområdet, där de 

ständigt förhåller sig till den territoriella stigmatiseringen av området och dominerande 

representationer av rummet Rågsved, men samtidigt ger uttryck för deras levda erfarenheter av ett 

område som är deras hem och som de approprierat till sitt eget bostadsområde. Jag kommer här att 

sammanfatta den ambivalenta representation av Rågsved i ungdomarnas berättelser som ständigt 

förhåller sig till rummets olika skalnivåer. 

7.4.2 Rågsved – den territoriella stigmatiseringens uttryck i en tid av avancerad marginalitet 

När jag ställer frågan om Rågsved och betydelsen av att RCC ligger i Rågsved svarar ungdomarna 

med att beskriva den rådande situationen av arbetslöshet bland ungdomar i förorten. Ahmed beskriver 

hur RCC ”lockar till sig” ungdomar när de ligger i Rågsved. Han berättar om en situation där man 

hjälper varandra genom att berätta för sina kompisar om RCC och säga till dem om att gå dit. 

Ja men alltså om det hade legat i stan då hade dom flesta inte vetat. Om vi säger att 
det här ligger i en förort säger vi. Då är det mest ungdomar, alltså nu, nuförtiden, det 
är mest ungdomar som inte har jobb och sånt. Och om dom ligger i förorten då syns 
dom. Då lockar dom till sig människor. Då ser man ut kompisar och säger gå dit. Det 
finns jobb där. Då hjälper man varandra. Och jag vet inte om det hade legat i stan det 
kanske inte hade varit så populärt tror jag. (Ahmed) 

Representationen av Rågsved som socialt och geografiskt rum framträder i Ahmeds beskrivning som 

en förort och samtida plats för arbetslöshet. Ungdomar från förorten är i större utsträckning arbetslösa 

och ”stökiga”. Även Hiwa beskriver den rådande situationen i Rågsved i termer av en omfattande 

ungdomsarbetslöshet.  

Jag tycker det skulle kanske vara bättre för det är inte bara jag utan det är många barn 
i Rågsved eller ungdomar som behöver jobb och sånt och om det finns en sån 
verksamhet för det är ju alltid bra för ungdomar. Dom flesta har ingen aning om vad 
dom gör. Vad dom håller på med. (Hiwa) 

Den avancerade marginalitetens kännetecken av massarbetslöshet i den urbana periferin bekräftas i de 

beskrivningar som Ahmed och Hiwa förmedlar. Rågsved är en plats där ungdomar inte har arbete och 

där arbetslösheten är ett socialt problem som inte enbart är koncentrerat till individer utan till ett 
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problem på gruppnivå. Arbetslöshetens stigmatisering är sammanlänkat med den territoriella 

stigmatiseringen i ungdomarnas berättelser, där ”platsen” och ungdomar som bor i den urbana 

periferin blir uttryck för massarbetslöshet. Förändringarna i samhället och utvecklingen som sker i vår 

samtid blir en utgångspunkt för ett avståndstagande från varandra. I den avancerade marginaliteten 

beskriver Wacquant (2008) ett tillstånd av avproletarisering, där tidigare former för kollektiv 

organisering och representation utifrån klass har urholkats i samband med den sociala 

fragmentiseringen på arbetsmarknaden. Det postindustriella samhällets avancerade sektorer har 

förändrat arbetsmarknadens relationer till instabila och heterogena tillstånd, utan möjligheter till 

kollektiv solidaritet. Leila beskriver hur samhällets utveckling har skapat ett tillstånd i Rågsved, där 

människorna inte utnyttjar samhällsutvecklingens möjligheter och istället vänder detta mot varandra 

med att vara nedtryckande och respektlösa.  

Känns mera bara för att världen och samhället har utvecklats mycket mer och om 
människor inte tar tag i och utnyttjar de här möjligheterna. Självklart blir det att folk 
tittar ner, trycker ner, och har inte respekten. Dom skiter i och spottar ner och det är 
automatiskt som händer och det är omedvetet människor uppfattar inte själva att dom 
gör det. (Leila) 

Den avancerade marginaliteten kännetecknas av ett tillstånd där människor i den urbana periferin 

saknar möjligheter till enande inom den egna klassen och gruppen för en gemensam politisk 

representation och istället är fast i ett tillstånd av prekarisering utan gemensamma och kollektiva 

symboler eller representationsformer (Wacquant, 2008). Standing (2010) bekräftar detta i sin 

framställning av det samtida prekariatet, som en ny underklass i konflikt med varandra snarare än att 

vara i solidaritet och gemenskap med varandra. I Leilas berättelse kan vi tolka en situation i Rågsved, 

där möjligheterna till solidaritet och kollektiv gemenskap inte längre existerar, och där utanförskapet i 

det samtida samhällets utveckling har skapat ett avståndstagande till andra människor i Rågsved. 

Platsen, bostadsområdet och andra som bor i området är inte längre en konstruktiv bas för ett 

gemensamt och kollektivt identitetsskapande.  

Representationen av Rågsved som ”utsatt område” framträder huvudsakligen i den oroliga och 

otrygga situation som flera ungdomar befinner sig. En situation av våld och bråk som producerar 

Rågsved som en territoriellt stigmatiserad förort i den urbana storstaden. Kriminalitet och 

våldsamheter är utmärkande drag för den territoriellt stigmatiserade platsen. Bostadsområden som 

demoniserats och kommit att beskrivas som otrygga och osäkera områden att vistas i. Wacquant 

beskriver hur den territoriellt stigmatiserade platsen i storstaden uppfattas:  

In every metropolis of the First World, one or more towns, district or clumps of 
public housing are publicly known and recognized as those urban hellholes in which 
violence, vice ande derliction are the order of things. (Wacquant 2008:238) 
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Ahmed beskriver hur det skett två mord i hans bostadsområde och att vänner till honom gått bort. Han 

berättar att två personer dog i Rågsved och att det skapade en stämning där alla ville flytta ifrån 

Rågsved. Ahmeds beskrivning utgör en levd erfarenhet av att bo i ett område där våldsamheter sker 

och vilka konsekvenser det får för dem som bor i området. För Ahmed är konflikterna och bråken det 

sämsta med att bo i Rågsved. 

Det sämsta. De senaste åren det har hänt lite mord och sånt, som jag inte uppskattat. 
Och det är vänner som liksom har gått bort på grund av det. Det är som är dåligt 
tycker jag. Ibland kommer det typ folk från Tensta och Rinkeby och gör bråk. Men 
det är den här andra sidan som jag sa, som är stökiga och sånt och gör så att det blir 
tråkigt här. Det var ju ett tag förra året. Då var det riktigt mycket konflikter och då var 
det verkligen två personer som dog här i Rågsved. Och alla var så här att jag men fan 
skall flytta härifrån. Det är inte roligt att bo här folk dör. Och vi orkar inte så här. Så 
det har hänt faktiskt. (Ahmed) 

Det finns en tydlig samstämmighet i ungdomarnas berättelser om att det existerar kriminalitet och våld 

bland ungdomar i Rågsved som påverkar deras uppfattningar om Rågsved och den mediala 

representationen av området. Ungdomarna beskriver ett ambivalent förhållningssätt till ”bråken” och 

deras eget liv i Rågsved. Den dialektiska rörelsen mellan olika rumsligheter och skalnivåer avspeglas 

tydligt i ungdomarnas berättelser, där negativa mediala representationer av Rågsved ifrågasätts av 

ungdomarna utifrån deras unika och levda erfarenheter av Rågsved. Ungdomarna motsätter sig de 

mediala representationerna och producerar Rågsved som ett rum av gemenskap och personlig 

tillhörighet. Motståndet till att inordnas i ofrivilliga stigman utmynnar i nyanserade beskrivningar av 

livet i Rågsved och till ett omskapande av Rågsved som plats i dialektik med dominerande 

föreställningar. Hiwa berättar om hur det var när han kom till Sverige och tillfälligt bodde på ett 

boende i en annan del av Stockholm med sin familj innan de flyttade till Rågsved. Han beskriver en 

situation, där en engelskalärare som han hade tydligt markerat att Rågsved inte var en plats att flytta 

till.  

Hiwa: […] För jag tycker att till och med innan vi flyttade hit, då jag var i skolan och 
vi hade en engelskalärare och han sa. Jag sa att jag skall flytta till Rågsved. Och då 
han bara, no don’t Rågsved, varför just där. Och det här snacket var åtta år sen. Så 
innan jag flyttade då var det skitsnack eller vad skall man säga om Rågsved. Så det 
har ju alltid varit så där. Men om jag som bor här, och bott här så länge jag tycker 
personligen att det inte är något fel på stället, utan det är bara, det finns självklart, det 
är en sak dom säger nånting händer, och sen det kanske är nåt som hänt och det är 
bara rykten som sprids ut så kanske nån gång nåt har hänt och rykten har spridits ut 
och alla bara tror att det är så alltid 
 
Henrik: Men rykten vad är det för nånting då?  
 
Hiwa: Det är till exempel om nåt rån har hänt säkert eller nånting. Det kan vara vad 
som helst. Men sen vad heter det, kanske media eller vad som helst. Det kan stå på 
metro eller det här hände i Rågsved bla, bla, bla. Men sen folk som bor ute på 
Stureplan, eller stan eller andra sidan. Täby eller dom som läser Metro i Stockholm. 
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Rågsved är ett ställe som det händer såna här saker. Då får dom en konstig bild i 
huvudet. Så där kan rykten spridas.   

Hiwas beskrivning visar hur rykten sprids och får konsekvenser för hur människor uppfattar Rågsved. 

De mediala representationerna befäster en bild av Rågsved, som enligt Hiwa, kan resultera i en statisk 

och determinerad uppfattning om området. När jag frågar Ahmed om hur han tror att andra som inte 

bor i Rågsved skulle uppfatta Rågsved om de kom hit,svarar han att de förmodligen inte skulle ta det 

på fel sätt. Ahmed menar att Rågsved inte är föremål för medias rapportering av området. 

Jag vet inte hur deras uppfattning är, alltså Rågsved finns inte med i såna tidningar att 
det blivit kaos och så här, så jag tror inte dom skulle ta det på ett fel sätt. Dom kanske 
skulle tänka att det mycket invandrare som bor där. (Ahmed) 

Den mediala representationen av förorter har i forskningen beskrivits i termer av en kolonial blick, där 

massmedierna beskrivits som upptäcktsresande i förorterna med syfte att avbilda och framställa 

representationer av allmänhetens föreställningar om förorten som en antisocial och ociviliserad 

rumslighet som måste kontrolleras och läras upp (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000).  

Massmedierna bidrar till att forma omgivningens syn på förorten och är en beskrivning av platserna 

som en stor del är utlämnade till (ibid). Massmedierna kan inom ramen för den aktuella uppsatsen 

tolkas som en form av dominerande kommunikationsteknologi som bidrar till att (re)producera 

representationer om Rågsved som geografiskt och socialt rum. Wacquant (2008) menar att medierna 

bidrar till att skapa bilden av den territoriellt stigmatiserade platsen. Mediernas närvaro och påverkan 

på den allmänna uppfattningen om förorter är närvarande explicit i Hiwas beskrivning, och bekräftas 

även indirekt av Ahmed, som visserligen menar att Rågsved inte finns med i medierna som en plats 

med kaos och att utomstående inte skulle ta illa upp. Hos Ahmed finns det en ”undertext” om att andra 

liknande platser, som blivit föremål för medias rapportering har framställts på ett sätt som gjort att 

utomstående skulle kunna uppfatta platsen på ett dåligt sätt.   

Den rumsliga representationen av Rågsved som plats bekräftar den avancerade marginaliteten i 

storstädernas urbana periferi. Rågsved beskrivs som en förort med utbredd ungdomsarbetslöshet. 

Våldsamheter och oroligheter är närvarande i ungdomarnas levda erfarenheter av att vara boende i 

Rågsved. Att flytta från området är ett alternativ och en strategi för att komma undan oroligheterna. 

Det kriminella och stökiga förefaller att vara knutet till platsen. Samtidigt existerar det ett motstånd 

mot dominerande representationer av rummet som inordnar Rågsved i statiska och determinerade 

kategoriseringar. Den massmediala blicken bidrar till att reproducera en representation av Rågsved 

som ungdomarna är medvetna om och förhåller sig till.  
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7.4.3 Ett annat Rågsved  

I det förgående avsnittet har Rågsved presenterats utifrån de rumsliga representationer som är 

dominerande och som ungdomarna förhåller sig till i sina berättelser. Jag kommer i detta avsnitt 

beskriva hur det finns en dialektik i ungdomarnas berättelser mellan de negativa representationer som 

dominerar Rågsved och ungdomarnas levda erfarenheter. En dialektik mellan olika skalnivåer som 

fördjupar förståelsen av hur ungdomarna förhåller sig till dominerande representationer inom politik 

och media. Det är också i detta sammanhang som ungdomarna beskriver Rågsved som en plats de 

approprierar som sin egen.  

Hiwas beskrivning av Rågsved tar sin utgångspunkt i den dominerade representationen av en 

territoriellt stigmatiserad förort. En plats som är skum och där det finns massa bråk. Samtidigt avslutar 

Hiwa sin beskrivning med att motsätta sig den generaliserade bilden som en passande beskrivning för 

honom och hans familj. Rågsved är för honom ett jättelugnt och fint ställe.  

Rågsved, Rågsved. Folk har olika syn. Vissa tycker det är konstigt så här skumt ställe 
för det har ju hänt massa såna här små, eller jag vet inte om man skall kalla det små. 
Men det har ju hänt lite hit och dit och upp och ner. Bråk och sånt där. Dom brände 
massa bilar förut här. Jag tror det var för ett och ett halvt år sen. nånting. Det har hänt 
massa annat. Massa bråk och sånt mellan ungdomar och sånt. Men, men tvärtom om 
jag skall säga vad jag tycker personligen. Jag tycker att Rågsved är ett jättelugnt och 
fint ställe egentligen. För att det händer, det händer dåliga med dom som själv inte är 
bra som människa. För om man är bra det händer aldrig dålig med dig för du vet hur 
skall du vara. Till exempel om jag har bott här i åtta år, åtta och halvt år, Det har 
aldrig hänt nåt. Inte min familj och inte mina bröder. Jag menar småsyskon. Det har 
inte hänt nåt. Och inte ens mina kompisar. Det har alltid varit lugnt. Vi har alltid levt i 
lugn och ro. Det har aldrig varit några problem. (Hiwa) 

Det abstrakta rummet, som förorten och ”utsatta områden” utgör i den dominerade politiska och 

mediala representationen av olika bostadsområden och platser i den urbana storstadens periferi, 

utraderar möjligheter till skillnader och olikheter inom rummet. I Hiwas konkreta och levda 

erfarenheter av ett vardagsliv i Rågsved framträder en motsatt beskrivning av den dominerade 

representationen, som istället framvisar en skillnad och olikhet i att uppfatta Rågsveds sociala och 

geografiska rum. Hiwa approprierar rummet och tar det i bruk. Han känner folk i området och 

upplever en känsla av trygghet. Rummet har estetiska kvalitéer som Hiwa upplever när han rör sig i 

området. Lefebvre (1991) menar att det abstrakta rummet bär med sig en möjlighet och ett frö till ett 

nytt rum, som han benämner differentierat rum [differential space] och som han menar enbart kan 

produceras utifrån en betoning av de skillnader som har eliminerats men fortfarande existerar i det 

abstrakta rummet. I Hiwas berättelse kan vi se hur denna form av dialektik äger rum, där han motsätter 

sig dominerande representationer av Rågsved för att sedan producera Rågsved som ett nytt rum i sin 

beskrivning av Rågsved som ett jättelugnt och fint ställe. Hiwa beskriver vidare att det känns som 

hemma att vara i Rågsved. 
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Det känns hemma. Om jag skulle bo i Norsborg eller flytta till stan. Jag skulle inte 
känna precis. Plus har man bott här jättelänge, då känner man till alla runt omkring 
också, så jag känner till jättemånga nu och alltid när jag går ut i centrum och vart jag 
än går det finns alltid nån som hälsar på dig. Hej, vad händer. Säger nånting sånt. Så 
det är jättebra känsla om jag tänker efter. (Hiwa)  

Ahmed beskriver också hur Rågsved är en plats som skiljer sig från den dominerande diskursen om 

”utsatta områden”. I Ahmeds beskrivning finns det en god sammanhållning i området och han är nöjd 

med utbudet av fritid och service som finns. Han berättar hur hans familj bott i området jättelänge och 

att de inte heller överväger att flytta därifrån. Det är en social stämning i området som är skön. 

Ahmed: Där jag bor är det jätteskönt och jag trivs, familjen trivs och jag har 
småbröder 
 
Henrik: Men vad är det som gör att du trivs?  
 
Ahmed: Grannar, vänner, miljön. Allting alltså för man trivs, Vi har bott här 
jättelänge. Jag tror inte vi kommer att flytta för det är skönt. Vi har en affär där och 
två stora fotbollsplaner. På fritiden jag brukar själv alltid spela med vänner. Och sen 
har jag fortfarande mina barndomsvänner som fortfarande bor kvar. Det är liksom 
skönt.  
 
Henrik: Så det du säger är att det är grannar som är schyssta och bott där länge. Sen 
det här med miljön. Är det naturen eller är det området? 
 
Ahmed: Alltså naturen bryr jag mig inte om utan området. Det är liksom socialt, det 
är skönt, vi har lokal, sån här fritidsgård. Man går dit och man träffas med kompisar 
och sånt.  

Ahmed approprierar Rågsved som plats genom att omvandla området efter sin egen skala och rytm. 

För Ahmed är Rågsved inte enbart en produkt av dominerande representationer eller ett fragmenterat 

rum, utan Ahmed producerar Rågsved som en helhet av grannar, vänner, social samvaro, fritid och 

platser för gemenskap. Ahmeds appropriering av Rågsved som socialt rum kan liknas vid en frigörelse 

från det abstrakta rummet Rågsved (jmf Olsson, 2008).   

Hos Leila framträder också en beskrivning av hur hon uppehåller sig i Rågsved och uppfattas av 

andra. Hon känner sig respekterad i Rågsved och varken nedtryckt eller nedvärderad. Den succesiva 

upprepningen som karaktäriserar approprieringen av ett rum (ibid), beskrivs hos Leila i termer av att 

hon ”levt in här”.  

Om jag skulle prata utifrån mig själv. Bästa om jag skulle bo i Rågsved är att jag 
känner mig hemma, jag går på gatan och känner mig respekterad. Jag känner 
människorna hära, dom som har varit yngre och börjar bli äldre nu. […] Det är det 
bästa att kunna gå på gatan och inte känna sig nedtryckt och nedvärderad. Förstår du, 
som att nån skulle titta på konstigt på dig eller så. Du har levt in här du har visat vem 
du är. (Leila) 
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Det andra Rågsved framvisar en bild som kännetecknas av appropriering, där ungdomarna känner 

tillhörighet till platsen och upplever det som sitt hem. Leilas känsla av att vara befriad från att känna 

sig nedtryckt och nedvärderad kan tolka som att hon befinner sig i ett differentierat rum, där olikheter 

och skillnader kan accepteras. Sernhede (2002, 2009) beskriver hur han i sin forskning på 

ungdomsgrupper i förorterna ofta mött ungdomar som har en känsla av att inte vara önskvärda och 

passa in. I en sådan situation av icke-tillhörighet med andra delar av det svenska samhället, menar 

Sernhede, att det lokala bostadsområdet kan bli en avgörande utgångspunkt för trygghet och 

identitetsskapande. I de levda erfarenheterna av det andra Rågsved framträder ett differentierat rum, 

som inte enbart abstraherar Rågsved till ett ”utsatt område” utan också laddar det med socialt och 

estetiskt kapital. Rågsved är en plats för social samvaro som är lugn, skön och fin.  

7.4.4 Arbetsförmedlingen – en dominerande politisk institution 

Jag har tidigare berört Arbetsförmedlingens närvarande roll i ungdomarnas beskrivningar av en 

tillvaro som arbetslös. Jag kommer här att fokusera på Arbetsförmedlingen som politisk institution och 

hur Arbetsförmedlingen skapar en rumslig representation av arbetsmarknadens rum. 

Arbetsförmedlingens aktiveringspolitik kan tolkas som att producera arbetsmarknadens rum och 

innehåller dominerande tekniker som påverkar ungdomarnas tillvaro som arbetslösa.  

Patrik beskriver Arbetsförmedlingens aktiveringspolitik i termer av konkreta krav som han behöver 

uppfylla för att få rätt till en ekonomisk ersättning. Arbetsförmedlingen har begreppsliggjorda regler 

som dominerar deras rumsliga praktiker och följer man inte reglerna riskerar man att bli utslängd och 

tappa bidraget.  

Nej där är det mer strikt och uppstyrt. Där måste du söka 20 jobb i månaden för att få 
ut en liten peng. Här kan du söka hur få eller hur många jobb som helst. (Patrik) 
Dom har mer strikta regler. Du måste göra så här och så här annars får du inga bidrag. 
Och till slut så tappar du hela bidraget och åker ut. Hos arbetsförmedlingen om du 
inte följer de regler som gäller. (Patrik) 

Den dominerande representation av arbetsmarknadens rum som Arbetsförmedlingen förmedlar i 

ungdomarnas beskrivningar är vikten av att vara aktiv. Aktiviteten som arbetslös mäts i antalet sökta 

arbeten. Arbetsförmedlingens rumsliga praktik som aktivt arbetssökande framträder som en praktik 

som är mätbar och fragmenterad till att enbart söka arbeten. Patriks beskrivning av 

Arbetsförmedlingens krav kan tolkas som en form av abstraktion av arbetslöshetens aktivitet till 20 

stycken sökta arbeten. Den dominerade representation som förmedlas av Arbetsförmedlingens krav är 

en ”workfare-politik”, där krav på den arbetslöses motprestation genererar ekonomisk ersättning.  

Leila ställer sig tveksam till Arbetsförmedlingens arbetssätt och deras primära fokus på 

arbetssökandet. Leila menar att man behöver ställa frågan om vad det är hos människor psykiskt och 

fysiskt som får dem att inte söka jobb.  
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[…] arbetsförmedlingen tror bara att man komma dit och. Vad har du sökt för jobb då 
vad har du gjort lalalaa. Men va fan du måste ju prata med människan lite 
känslomässigt, lite fysiskt, psykiskt. Förstår du. Vad är det som får dig fysiskt och 
psykiskt att du inte söker jobb. Vad är det som får dig psykiskt och fysiskt att du inte 
gör dom här vissa grejerna att du inte tänker så.  Att du behandlar så och gör så. Allt 
det där har ju med jobb att göra att. Allt har med din person om att jobba, inte gå och 
jobba. Att söka jobb och inte orka gå till och söka jobb. Att inte gå till jobbet.. Förstår 
du. Allt har med helheten att göra. Arbetsförmedlingen fokuserar inte mycket på det 
för dom har för mycket att göra. Och självklart det är förståelse, jag har ju det, dom är 
stora och dom är många. (Leila) 

Arbetsförmedlingens fokus på arbetssökandet går miste om helheten i den arbetslöses tillvaro och kan 

tolkas i termer av ett förhållande mellan ett approprierat rum och ett dominerat rum. Ett approprierat 

rum kännetecknas av en helhet, där det sociala rummets produktion och produkt är sammanlänkande, 

och där de rumsliga praktikerna bildar en helhet med de föreställda och levda rum (Olsson, 2008). 

Arbetsförmedlingen rumsliga praktiker förenas inte med de levda erfarenheterna hos ungdomarna, där 

deras levda erfarenheter av att vara arbetssökande upplevs som otillräckliga för att de skall appropriera 

arbetsmarknadens rum. Ungdomarna uttrycker i sina intervjuer ett behov av någonting annorlunda för 

att komma ut i arbete.  

Dom Arbetsförmedling. Det är vad skall man säga. Slöseri med tiden. För dom. Ok 
det finns massa annonser på datan mer än 3-4 tusen jobbannonser på hemsidan. Men 
alla. Flesta, flesta, flesta dom som lägger annonser dom söker folk som har 
erfarenhet. Dom kräver erfarenhet. Dom som är i Arbetsförmedlingen och söker jobb 
är just dom som inte har erfarenhet. (Hiwa) 

Den dominerande representationen av arbetsmarknadens krav som förmedlas av Arbetsförmedlingen 

om att vara aktivt arbetssökande överensstämmer inte med de levda erfarenheterna av att vara 

arbetslös ungdom utan erfarenhet. Den rumsliga praktiken att söka arbete framträder i konflikt med 

ungdomarnas levda erfarenheter av att vara arbetslös och att ha kontakt med Arbetsförmedlingen. 

Genomgående beskrivs Arbetsförmedlingen som en dominerande institution i ungdomarnas berättelser 

och representerar en teknik för att söka arbete som de relaterar till i sin produktion av RCC som 

arbetsmarknadsprojekt.  

Arbetsförmedlingen är en dominerande politik institution i ungdomarnas erfarenheter och ständigt 

närvarande i produktionen av arbetslöshetens tillvaro och i relation till produktionen av RCC som 

socialt rum. Kommunen och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör är helt frånvarande i 

ungdomarnas berättelser och även om RCC är politiskt initierat från stadsdelsförvaltningen reflekterar 

ungdomarna inte över detta förhållande överhuvudtaget.  
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7.4.5 Sammanfattning – ”jag tycker att Rågsved är ett jättelugnt och fint ställe egentligen” 

De rumsliga representationerna som dominerar ungdomarnas beskrivningar av Rågsved framvisar en 

ambivalent bild, där Rågsved och ena sidan är ett uttryck för territoriell stigmatisering och 

ungdomsarbetslöshet och å andra sidan är deras hem och bostadsområde som de beskriver som lugnt, 

fint och bra. De levda erfarenheterna av Rågsved är i dialektik med politiska och mediala 

representationer, samtidigt som ungdomarna också bekräftar en bild av ett område som i flera 

avseenden har sociala problem i form av arbetslöshet och kriminalitet. Arbetsförmedlingen är en 

dominerande politisk institution som ständigt är närvarande i ungdomarnas berättelser. 

Arbetsförmedlingens rumsliga praktiker dominerar arbetslöshetens tillvaro och är ständigt under 

förhandling och ifrågasatta av ungdomarna i deras produktion av arbetsmarknadens rum.          
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8. Avslutande diskussion 

Det övergripande syftet med den föreliggande uppsatsen har varit att beskriva och analysera hur 

avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering kommer till uttryck i en grupp ungdomars levda 

erfarenheter som deltagare i Rågsved Community Center. För att besvara syftet har jag utgått ifrån en 

teori om det sociala rummets produktion som möjliggjort en kritik av ungdomarnas levda erfarenheter 

av ett liv i den urbana periferin i en tid av avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering. I mina 

intervjuer med ungdomarna fick jag ta del av deras erfarenheter från ett liv i skärningspunkten mellan 

osäkerhet, frustration och hopp. Ungdomarnas berättelser blev starka röster om en samtida 

arbetsmarknad som är krävande och ständigt närvarande. Ungdomarna kan inte fly undan diskursen 

om att vara aktiv och bli anställningsbar. Det finns ett individuellt ansvar i den neoliberala politiken 

som ungdomarna ständigt konfronteras med och hanterar i sin vardag. I ungdomarnas levda 

erfarenheter framträder det ”aktiva medborgarskapet” som orsaker till att ”kriga” och ”kämpa” för att 

få arbete och utbilda sig. Samtidigt vittnar ungdomarna om att kraven och deras insatser inte gör 

någon skillnad och att de önskar någonting annat. I min avslutande diskussion kommer jag 

sammanfatta mina resultat från uppsatsen i en diskussion om den urbana periferins politik.  

8.1 Arbetslöshet i en tid av avancerad marginalitet 

Att vara arbetslös är stressande, otryggt och osäkert. Kontakten med Arbetsförmedlingen är kravfylld 

och leder inte till arbete. Ungdomarnas beskrivning av deras tillvaro som arbetslösa bekräftar en 

arbetsmarknad i en tid av avancerad marginalitet. Arbetslösheten har permanentas hos ungdomarna i 

den urbana periferin och arbetsmarknadens relationer är osäkra, differentierade, heterogena och 

instabila (Wacquant, 2008). Ungdomarna lever i ett prekärt tillstånd på arbetsmarknaden med osäkra 

anställningsformer och utan det ”industriella medborgarskapets” trygghet (se Standing, 2010). 

Arbetsförmedlingen är den samhälleliga institution som skall verkställa den neoliberala ”workfare-

politiken” och förvandla de arbetslösa till anställningsbara.  

I ungdomarnas levda erfarenheter av att vara arbetslösa framträder Arbetsförmedlingen som en 

ständigt närvarande institution. Arbetsförmedlingens krav på att söka arbeten och vara aktiv 

producerar ungdomarnas sätt att vara och handla i en tid av arbetslöshet. Arbetsförmedlingen 

förmedlar dominerande representationer av arbetsmarknadens rum. Arbetsmarknaden framträder som 

ett abstrakt rum konstituerat av Arbetsförmedlingens politik utifrån den samtida 

arbetsmarknadspolitikens ideologi om ett aktivt medborgarskap och en strävan mot full 

anställningsbarhet. Ungdomarnas situation kan beskrivas som en konflikt mellan den avancerade 

marginalitetens massarbetslöshet och arbetsmarknadspolitikens krav om ett individuellt ansvar av att 

vara aktiv och utveckla sina kvalifikationer för att bli anställningsbar. Upplevelsen av den upprepade 

aktiviteten och kravet om att söka arbeten, utan ett konkret resultat som gör skillnad och skapar 
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tillträde till arbetslivet, blir till en alienationsskapande handling där resultatet av deras mänskliga 

praktik och handlingar inte existerar. I ungdomarnas berättelser möter jag ett motstånd och ett 

ifrågasättande av arbetsmarknadspolitikens krav och Arbetsförmedlingens dominerande metoder. 

Frånvaron av den sociala kontakten mellan arbetsförmedlare och ungdomar upplever ungdomarna som 

ett hinder för att komma ur arbetslösheten. Arbetsförmedlingen framträder som en institution som är 

frånvarande och tillbakadragen i en tid av avancerad marginalitet. Wacquant (2008) menar att statens 

tillbakadragande huvudsakligen sker geografiskt från den urbana periferins bostadsområden, dock 

hävdar jag att Arbetsförmedlingens ”workfare-politik” även kan tolkas som en form av statligt 

tillbakadragande och övergivande av de arbetslösa i en tid av avancerad marginalitet.  

Upplösningen av arbetsmarknadens relationer och avproletariseringen i den avancerade marginaliteten 

har urholkat förutsättningarna för en kollektiv solidaritet och gemensam representationsform 

(Wacquant, 2008). Istället har den samtida arbetsmarknadspolitikens individualiserats och reifierats 

till kvantifierbara mått som blir utmärkande och betecknande för relationerna mellan stat och 

arbetslösa.  

Den alienationsskapande process som jag menar äger rum i arbetslöshetens tillvaro och i kontakten 

med Arbetsförmedlingen förstärks även av den territoriella stigmatiseringen av ungdomarnas 

bostadsområde. Att vara arbetslös i förorten är ständigt förenat med en risk att betraktas som 

drogmissbrukare, hotfull eller kriminell. Ungdomarna använder tekniker och strategier för att undvika 

att inordnas i ofrivilliga stigman och att underordnas dominerande representationer av ungdomar från 

förorten. Den territoriella stigmatiseringen av förorterna bidrar till att reproducera en strukturell 

diskriminering, kulturalisering och rasism i mötet med myndighetspersoner och majoritetssamhället 

(Sernhede, 2006a; Molina, 1997). Hertzberg (2005) menar att ungdomar med ”invandrarbakgrund” 

från förorten i högre grad diskrimineras av arbetsförmedlare och på arbetsmarknaden Mötet med 

samhällets företrädare blir alienationsskapande och ungdomarna möter en territoriell stigmatisering, 

där den urbana stadens geografi kategoriserar dem i statiska representationer (Sernhede, 2006b). Deras 

individuella olikheter främmandegörs i mötet med samhället och bidrar till en känsla av att inte 

tillhöra (Sernhede, 2002).  

Ungdomarnas beskrivning av deras tillvaro som arbetslösa bekräftar tidigare forskning om 

ungdomars situation på arbetsmarknaden, där ungdomar i övergången från skola till arbetsliv i allt 

högre grad hänvisas till ett liv i prekariatet med osäkra och otrygga anställningsformer (Standing, 

2010). Alla ungdomar som jag intervjuade vittnar om perioder av arbetslöshet, studier, 

projektanställningar, timvikariat och kortare anställningar. Samtidigt uttrycker alla en önskan om att 

vara etablerade på arbetsmarknaden och ha ett jobb. Att vara arbetslös i en tid av avancerade 

marginalitet förefaller att inbegripa en alienationsskapande process, där den dominerande 

arbetsmarknadspolitiken förmedlas av tropen om det individuella ansvaret att bli anställningsbar, 

samtidigt som den territoriella stigmatiseringen reducerar individuella olikheter till statiska 

representationer om ungdomar från förorten. Ungdomarnas möjligheter att få ett erkännande som 
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individuella subjekt omintetgörs i mötet med en Arbetsförmedling som dragit sig tillbaka och 

arbetsmarknad som diskriminerar ungdomar från den urbana periferin. Arbetslöshetens tillvaro i en tid 

av avancerad marginalitet framträder som ett individuellt problem med strukturella begräsningar. 

8.2 Rågsved – en territoriellt stigmatiserad förort med levda erfarenheter av 
appropriation 

Rågsved framträder i ungdomarnas beskrivning som en plats för gemenskap, samvaro och känsla av 

tillhörighet. Rågsved har estetiska och sociala värden som kommer till uttryck i ungdomarnas 

berättelser. Samtidigt är Rågsved en plats som är utsatt för territoriell stigmatisering och socialt 

negativa konsekvenser. Ungdomar beskriver mediala representationer av Rågsved som en plats med 

”bråkiga” och ”stökiga” ungdomar. Ungdomarna som är arbetslösa hänger ute på gatan och använder 

droger. Hemska våldshandlingar har skett i området och bidragit till en gemensam känsla hos boende 

att vilja flytta ifrån området. Ungdomarnas reflektioner och beskrivningar av Rågsved som plats äger 

rum i en spänning mellan dominering och appropriation. Ungdomarna förhåller sig till den territoriella 

stigmatiseringen av deras bostadsområde som en ständigt närvarande utgångspunkt att positionera sig 

emot. Den territoriella stigmatiseringens närvaro inbegriper alltid en risk att ofrivilligt objektiveras i 

statiska kategorier och stigman.  

Wacqunat (2008) menar att den territoriella stigmatiseringen ofta läggs till redan befintliga stigman 

som fattigdom, etniskt ursprung och flyktingars postkoloniala status. I den svenska forskningen om 

”utsatta områden” framträder en bild av storstädernas urbana periferi som en rasifierad plats, där 

ideologiska, politiska och diskursiva faktorer tillsammans bidrar till en rashierarkisk uppdelning av 

staden (Molina 1997). Frågan om Rågsved som geografisk plats i den föreliggande uppsatsen kan inte 

isoleras från frågan om förorten i de svenska storstäderna. Ungdomarnas berättelser om ett vardagsliv 

i förorten Rågsved och deras medvetenhet om den geografiska platsens betydelse för hur de uppfattas i 

relation till frågor om arbetslöshet, kriminalitet och fattigdom ger uttryck för en mental och geografisk 

uppdelning av staden, som inbegriper en diskriminering utifrån föreställda skillnader mellan 

människor från olika bostadsområden. Ungdomarnas ständiga medvetenhet om stigmatiseringen av 

deras bostadsområde, menar jag måste tolkas och förstås i termer av en närvarande rasism och 

strukturell diskriminering, där dominerande representationer om deras bostadsområde ingår i en 

rashierarkisk uppdelning av staden som konstruerats utifrån föreställningar om ”rasskillnader” (se 

Molina, 1997). Resultatet i den föreliggande uppsatsen bekräftar tidigare forskning om förortsområden 

och ”utsatta områden”, där frågan om stadens uppdelning och segregation inte kan reduceras till enbart 

socioekonomiska faktorer, utan där frågor om etnicitet och ”ras” ständigt är närvarande i produktionen 

av förorten som socialt rum (Molina, 1997; de los Reyes, 2006; Arvastson & Suur-Nuja, 2000).  

Den stigmatiserade representationen av förorten är samtidigt inte totaliserande i den meningen att 

det inte finns någon ”utsida” eller ”plats” där en annan representation och erfarenhet är möjlig. 

Ungdomarnas levda erfarenheter från att växa upp och bo i Rågsved visar istället hur den geografiska 
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platsen och det sociala rummet Rågsved approprierats av ungdomarna. De berättar att de känner en 

tillhörighet till platsen, att de känner sig hemma och respekterade i mötet med andra människor i 

Rågsved. Rågsved är en fin och lugn plats. En plats där man inte blir nedtryckt och nedvärderad. 

Tillskillnad från Wacquants (2008) forskning om den avancerade marginalitetens konsekvenser för 

den urbana periferin i de amerikanska storstäderna, där den territoriella stigmatiseringen upplöst 

”platsen” som en plats för igenkänning, trygghet och upplevelse av att känna sig hemma, visar 

resultatet i den föreliggande uppsatsen hur Rågsved är en plats där ungdomarna känner sig hemma och 

upplever gemenskap med andra boende. Rågsved är en plats för gemenskap och samvaro med grannar 

och familj, samtidigt som den sociala differentieringen är närvarande i distanseringen från andra 

”stökiga” ungdomar i bostadsområdet. Ungdomarna approprierar deras bostadsområde i hög grad och 

det finns en gemensam omsorg om förortens invånare och deras situation i en tid av avancerad 

marginalitet.      

Rekryteringen av nya ungdomar till RCC är ett uttryck för den gemenskap som kännetecknar 

samvaron bland ungdomar i Rågsved. Ungdomarna berättar hur de sagt till andra ungdomar att gå till 

RCC för att hitta jobb och hur de själva fick information om RCC via kompisar. Wacquant (2008) 

menar att den avancerade marginaliteten skiljer sig från tidigare fattigdomsmönster i de urbana 

storstäderna utifrån den sociala fragmenteringen som sker utifrån ett tillstånd av prekarisering och 

avproletarisering, vilket han menar urholkar möjligheterna till en kollektiv och symbolisk 

representationsform. Även om ungdomarna vittnar om en prekär tillvaro som arbetslösa och 

arbetstagare, menar jag att deras relation till förorten som geografisk plats utgör en konstruktiv och 

symbolisk utgångspunkt för en gemensam representationsform. Den lokala gemenskapen och 

samvaron som ungdomarna ger uttryck för i deras rekrytering av nya ungdomar och i deras 

reflektioner om ungdomarnas situation av arbetslöshet i förorten Rågsved kan omsättas i ett embryo 

för en politisk representation om ett annat rum, där ungdomar från Rågsved inte är arbetslösa.  

8.3 Rågsved Community Center: Socialt rum, storstadspolitik och urban 
socialpolitik  

Ett arbetsmarknadsprojekt inklämt i förortens innersta geografi med syfte att söka upp arbetslöshetens 

(o)kända ansikten. En grupp ungdomar som står utanför det ordinära samhällets skyddsnät. De har haft 

kontakt med Arbetsförmedlingen utan att få jobb. Arbetsförmedlingen har ställt krav på dem att söka 

jobb som de ändå inte får. Stadsdelsförvaltningen oroas över att ungdomarna samlas i Rågsveds 

centrum utan sysselsättning. Ungdomarna bidrar till att skapa en otrygg stadsbild. Rågsved 

Community Center är ett politiskt initierat projekt från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 

som skall hjälpa ungdomarna i Rågsved att komma ut i arbete eller studier.  

Men på vilket sätt produceras det politiskt initierade projektet RCC som ett socialt rum och 

politiskt initerat projekt i en tid av avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering?  
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I mina intervjuer med ungdomarna om deras levda erfarenheter att vara deltagare i RCC framträder 

en gemensam erfarenhet som kan tolkas och översättas i form av ett erkännande i deras kontakt med 

RCC. Ungdomarna berättar att de upplever att personalen respekterar dem, tar sig tid för dem, är 

lyhörda, tillgängliga och ”verkligen” vill hjälpa dem. Deras levda erfarenheter från RCC beskriver en 

form av subjektstillblivelse, där ungdomarna upplever sig erkända av personalen som individer. RCC 

produceras inte som ett abstrakt rum med dominerande tekniker och regler, som reifierar ungdomarna 

i rummet och reducerar deras individuella olikheter och behov till statiska kategorier som är utbytbara. 

Ungdomarnas levda erfarenheter av socialt erkännande kan istället tolkas mot bakgrund av Lefebvres 

begrepp differentierat rum, som beskriver hur ett nytt rum uppstår i negativiteten av abstrakta och 

dominerade rum.  

Thus, despite – or rather because of – its negativity, abstract space carries within itself 
the seeds of a new kind of space. I shall call that new space ’differential space’, 
because, inasmuch as abstract space tends towards homogeneity, towards the 
elimination of existing differences or peculiarities, a new space cannot be born 
(produced) unless it accentuates differences. It will also restore unity to what abstract 
space breaks up – to the functions, elements and moments of social practice. 
(Lefebvre, 1991:52) 

I relation till den avancerade marginalitetens tid menar jag att Lefebvres begrepp, om differentierat 

rum, kan beskriva den process av erkännande som ungdomarna beskriver i kontakten med RCC. Det 

differentierade rummet RCC uppstår ur den avancerade marginalitetens negativitet, där 

arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen reifierat och alienerat ungdomarna genom dominerande 

tekniker och praktiker som upprepar och reproducerar deras tillvaro som arbetslösa. Att söka arbete 

och uppfylla Arbetsförmedlingens krav och regler gör ingen skillnad för ungdomarna. I kontakten med 

RCC blir ungdomarna erkända som subjekt och upplever ett differentierat rum, där ungdomarnas 

individuella subjektivitet bejakas i den personliga och sociala kontakten med personalen och andra 

ungdomar. RCC produceras som socialt rum i en dialektik med den samtida arbetsmarknaden och 

arbetsmarknadspolitiken och utgör en skillnad i ungdomarnas tillvaro och en förhoppning om ett annat 

rum bortom arbetslöshetens tillvaro.  

Inom ramen för den aktuella uppsatsen menar jag att RCC utgör en form av urban välfärdspolitik 

med socialpolitiska insatser, som avser att möta utmaningar i en segregerad och heterogen stad, där 

den avancerade marginalitetens uttryck i form av en fragmenterad arbetsmarknad med osäkra och 

instabila relationer i högre grad drabbar boende i den urbana periferin. Den traditionella, 

klassbaserade, monokulturella och statscentrerade välfärdspolitiken är otillräcklig för att möta den 

urbana stadens ojämlikheter, där arbetslöshet och bidragsberoende är ojämnt fördelat mellan stadens 

olika områden och sammanfaller med kategorierna etnicitet och ”ras”.  

Det sociala rummet som produceras av ungdomarna inom RCC skapar möjlighetsvillkor för att 

motverka att ungdomarna skall vara utlämnade till arbetsmarknadspolitikens reifikationsprocess och 
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alienationsskapande tekniker. Ungdomarnas upplevelse av erkännande som subjekt och deras embryo 

till kollektiv organisering skapar förutsättningar för att motverka den avancerade marginaliteten och 

territoriella stigmatiseringens negativa konsekvenser. Det gemensamma ansvaret för 

informationsspridning bland ungdomar och föräldrar, om en gemensam plats och institution där 

ungdomar från Rågsved kan få arbete och inte längre vara arbetslösa, visar hur ungdomarna 

samarbetar kring frågan om ungdomsarbetslöshet i Rågsved. Målsättningen inom storstadspolitiken 

om att skapa en politik med ett underifrånperspektiv och med ett demokratiskt deltagande kommer till 

viss mån i uttryck inom RCC och den spontana organiseringen kring arbetslöshetsfrågan. Det sociala 

arbete som praktiseras kan liknas med ett förverkligande av en urban socialpolitik, som skyddar 

ungdomarna mot den avancerade marginalitetens sociala fragmentering genom det individuella 

erkännandet av ungdomarna som subjekt och genom upprättandet av en gemensam institution i den 

urbana periferin. Wacquants (2008) beskrivning av den avancerade marginalitetens upplösning av 

bostadsområdet, som en grund för tillhörighet och gemenskap, motsägs i ungdomarnas levda 

erfarenheter och appropriering av Rågsved och RCC som socialt rum. Den kollektiva vi-känsla som 

framträder i rekryteringen och omsorgen om varandra i en tid av arbetslöshet produceras i dialektik 

mellan den avancerade marginalitetens negativitet och RCC som ett lokalt arbetsmarknadsprojekt. Ett 

differentierat rum produceras i ungdomarnas beskrivningar med förutsättningar att skapa en 

demokratisk och symbolisk representation kring frågan om arbetslöshet i förorten. En 

möjlighetsstruktur för kollektiv solidaritet uppstår i den lokala satsningen på arbetslöshetens (o)kända 

ansikten och motverkar den avancerade marginalitetens succesiva nedbrytning av den urbana periferin 

som en plats för gemensamt identitetsskapande.    

Sammanfattningsvis menar jag att resultaten från föreliggande uppsats på ett övergripande plan 

måste tolkas i en kontext av den urbana storstadens förändrade villkor. Från 1990-talets början har 

frågan om storstadens ”hårda villkor” och ”rika möjligheter” skapat en spricka i välfärdsstaten, där 

välfärden i samhället har en ojämlik geografi som förutsätter en ny urban politik. Storstadspolitikens 

framväxt i början av 2000-talet markerar en politik med riktade välfärdsinsatser för att motverka 

ojämlikheterna mellan stadens olika delar. Idag snart 20 år senare accentueras samma frågeställningar 

inom arbetsmarknadsprojektet Rågsved Community Center. Den kritik som tidigare riktats mot 

storstadspolitiken och den projektbaserade välfärden som inte förmår att skapa varaktiga skillnader är 

en risk som även existerar inom Rågsved Community Center (se SOU 2005:29). Risken är att Rågsved 

Community Center blir ett rum som förvarar ungdomar och som inte påverkar den strukturella 

problematiken av diskriminering och arbetslöshet som kännetecknar den samtida arbetsmarknaden.  

I ungdomarnas levda erfarenheter av en arbetslös tillvaro i Rågsved framträder en mångsidig och 

berikande bild som ofta elimineras av de stigmatiserande och dominerande representationer vi möter. I 

den föreliggande uppsatsen har jag närmat mig frågan om den urbana storstadens ojämlika geografi 

utifrån ungdomarnas levda erfarenheter. Ett perspektiv som belyser den urbana arbetslösheten i en tid 

av avancerad marginalitet och territoriell stigmatisering underifrån.  
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8.4 Avslutande reflektioner - mot en urban välfärdsforskning  

Det som slår mig allra tydligast efter genomgången av uppsatsens resultat och analyser är frågan om 

den urbana periferins politik. På vilka grunder är det som vi behöver en storstadspolitik i Sverige? 

Varför räcker inte samhällets ordinära institutioner inte till? Projektet Rågsved Community Center kan 

tolkas som ett uttryck för välfärdssamhällets misslyckande eller otillräcklighet. Det politiska och 

filosofiska problemet, om hur statens allmänna nyttigheter skall fördelas mellan medborgarna, 

aktualiseras i ungdomarnas levda erfarenheter. Ungdomarna uttrycker ett behov av någonting annat för 

att få ett arbete. De söker upp Rågsved Community Center i hopp om att få ett jobb. Ungdomarna 

tillhör en grupp som den samtida arbetsmarknadspolitiken inte är anpassad för. De är i behov av en 

större del av det allmännas resurser för att bli delaktiga i samhället. Frågan som återstår är varför den 

här gruppen ungdomar från Rågsved behöver mer av det allmänna och varför inte den ordinära 

Arbetsförmedling och socialtjänsten kan hjälpa den här gruppen. Jag menar att frågan inte skall 

hänvisas tillbaka till ungdomarna själva, utan istället pekar vidare mot den sociala ojämlikhetens 

geografi och rasism i storstaden. Behovet av en storstadspolitik i de ”utsatta områdena” måste relateras 

till en postkolonial analys, där rasism och strukturell diskriminering av människor med utländsk 

bakgrund påverkar möjligheterna till att delta i samhällslivet. Den urbana periferin är etniskt 

segregerad och territoriellt stigmatiserad. Ojämlikhet och orättvisor i samhället kan inte längre enbart 

hänföras till en organisering kring socioekonomisk status, klass eller monokulturalism, utan behöver 

även ta hänsyn till geografiska och rumsliga faktorer. Att vara boende i förorten kan innebära större 

sociala risker att hamna i utanförskap. Mitt förslag till fortsatt forskning inom området är att 

rekonstruera modellen om välfärdsregimer i en tid av avancerad marginalitet, för att kritiskt synliggöra 

en ojämlik fördelning av välfärd som sammanfaller med etnicitet och geografisk position. Det skydd 

som välfärdsstaten tidigare garanterade mot marknadens krafter och sociala risker förefaller att vara 

satt ur system i en tid av avancerad marginalitet, där en neoliberal politik uppbyggd kring 

marknadsekonomins premisser koloniserat välfärdsstatens institutioner. 
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10. Bilagor  

10.1 Bilaga 1: Informationsbrev 

 

Information om deltagande i studie 
 

Hej, 

 
Mitt namn är Henrik Örnlind och jag kommer under våren att skriva en magisteruppsats inom ämnet 
socialt arbete på Ersta Sköndals Högskola.  
 
Ämnet för uppsatsen är en studie av de ungdomar som deltagit i Rågsved Community Center och hur 
deras deltagande påverkat deras möjligheter att få ett arbete eller komma ut i studier, samt hur 
ungdomarnas upplevelser av att bo i Rågsved och hur ungdomarna som deltar i projektet ser på sin 
framtid.   
 
Därför vill jag fråga dig som deltagit i projektet Rågsved Community Center om du vill dela med dig 
av dina erfarenheter och tankar av ditt deltagande i projektet.  
 
För att genomföra studien behöver jag inhämta information från dig som deltagit i projektet Rågsved 
Community Center genom intervjuer. Intervjuerna kommer att ta cirka 1 och en halv timme. 
Intervjuerna kommer att beröra frågor om ditt deltagande i projektet, frågor om dina erfarenheter av 
ditt bostadsområde, samt frågor om ditt arbetssökande och dina tankar om framtiden. 
 
Ditt deltagande i intervjun är konfidentiellt, vilket betyder att bara jag och min handledare på 
högskolan som kommer att ha kännedom om det som sagts under intervjun. Jag kommer att skriva en 
uppsats där det kan förekomma citat och skildringar från dina berättelser, dessa kommer inte att kunna 
härledas till dig som person och ditt namn kommer inte att var utskrivet någonstans. Intervjun kommer 
att spelas in om du godkänner det och materialet kommer sedan att raderas efter att uppsatsen är färdig 
 
Din medverkan är helt frivillig och du kan närsomhelst avbryta din medverkan.   
 
Om du har frågor angående uppsatsen är du välkommen att höra av dig på telefon eller via mail.  
 
Vänliga hälsningar, 
 

Henrik Örnlind 
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10.2 Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Intervjun som vi kommer att genomföra kommer att beröra tre olika områden. Dessa områden är hur 

ditt deltagande i Rågsved Community Center varit, frågor om ditt bostadsområde samt frågor om ditt 

arbetssökande och dina framtidstankar.  

 

Del 1 

 

Inledningsvis kommer vi att prata om ditt deltagande på Rågsved Community Center.  

• Kan du berätta om hur du kom i kontakt med Rågsved Community Center?  
• Varför ville du delta i RCC? Söker du arbete eller studier idag?   
• Hur har tiden som du deltagit på RCC varit?  
• Vilka aktiviteter har du deltagit under tiden på RCC? 
• Har aktiviteterna varit individuella eller i grupp? 
• Kan du berätta några exempel från ditt deltagande på Rågsved Community Center?  
• Känner du några andra ungdomar som deltagit här?  
• Hur ser en dag ut på Rågsved Community Center?  
• Hur ser en dag ut när du inte är eller var på Rågsved Community Center? 
• Vad har det bästa med RCC varit?  
• Vad har det sämsta med RCC varit? 
• Har RCC varit en hjälp för dig att komma ut i arbete eller studier? 
• Vilken typ av aktivitet eller stöd skulle hjälpa dig att komma ut i arbete eller studier? Finns det 

några hinder för att få ett arbete eller komma ut i studier? 
• Har du deltagit i någon annan verksamhet eller haft kontakt med någon annan myndighet för 

att komma ut i arbete eller studier? 
• Kan du jämföra skillnaden mellan RCC och den verksamheten?  
• Vilken betydelse har det att RCC ligger i Rågsved?  
• Hade du deltagit i samma verksamhet om den låg i en annan del av staden? 

 

Del 2 

 

I den andra delen skulle jag vilja veta lite mer dina upplevelser och erfarenheter av ditt bostadsområde.  

 

• Hur länge har du bott här?  
• Kan du berätta fritt om ditt bostadsområde?  
• Hur är det att bo i Rågsved?  
• Hur tror du att andra uppfattar Rågsved som bostadsområde? 
• Vad är det bästa och sämsta med att bo i Rågsved? 
• Deltar du i någon organiserad förening eller verksamhet i Rågsved? 
• I sådana fall kan du berätta om ditt deltagande? 

 

Del 3 
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I den här delen kommer jag att ställa några frågor kring ditt arbetssökande och dina framtidstankar 

kring arbete och boende. 

 

• Hur länge har du sökt arbete eller studier?  
• Har du någon utbildning sedan tidigare?  
• Söker du arbeten idag? Vilka arbeten söker du? 
• Vad skulle du vilja arbeta med i framtiden?  
• Hur skulle du vilja att din framtid ser ut?   
• Hur skulle du bo? Var skulle du bo? 

 

 

Avslutningsvis vill jag bara ställa några frågor avslutande frågor om Rågsved Community Center.  

 

Har ditt deltagande i projektet Rågsved Community Center påverkat dina möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden? Har dina uppfattningar om din framtid förändrats efter att du deltagit i RCC?  Har 

ditt deltagande i projektet Rågsved Community Center förändrat hur du ser på ditt bostadsområde eller 

Stockholm?   

 

Avslutningsvis vill jag höra om det är någonting som du vill tillägga, beskriva tydligare, eller något 

som du ångrar att du har sagt och som du vill att jag inte skall ta med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


