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“Marginalisering” är ett samlingsbegrepp för social ute-
stängning och utslagning. Men när började samhälls-
problem alls uppfattas i termer av “marginalisering”? 
Det har i alla tider och i alla samhällen funnits grupper 
som på olika sätt stötts bort ur samhällsgemenskapen. 
Det har alltid funnits fattiga, föraktade, utstötta. “Mar-
ginalisering” är däremot ett relativt nytt begrepp. Att 
tala om social utslagning i termer av “marginalisering” 
är förbundet med en viss förståelse av statens, i syn-
nerhet välfärdsstatens, ansvar. Ett slags definition av 
välfärdsstaten är att den har som uppgift att förebygga 
marginalisering genom t.ex. utbildning, tillgänglig häl-
sovård och stödformer. Målet är att erbjuda service för 
alla på lika villkor. Utslagning betraktas som en brist i 
strukturerna som måste bekämpas på olika nivåer efter 
att utsatta grupper och deras behov har identifierats och 
riskerna har kartlagts. 

Det som kännetecknar marginaliseringsproblematiken 
i den trängda välfärdsstaten är dock den ekonomiska 
aspekten: marginalisering behandlas på många håll inte 
bara som ett problem som handlar om mänskliga rättig-
heter utan marginalisering har försetts med en prislapp. 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Sitra publicera-
de år 2017 rapporten Syrjäytymisen hinta – case investo-
innin kannattavuuslaskelmasta (Marginaliseringens pris 

– case kalkyl över investeringens lönsamhet) i vilken man 
bedömde marginaliseringens kostnader för samhället i 
termer av tjänster och stödformer.

Under de senaste åren har välfärdsstatens framtid varit 
föremål för diskussion. Arbetsmarknaden har föränd-
rats, globaliseringen präglar på olika sätt samhället och 
också det ekonomiska systemet förändras i och med de 
globala finansmarknaderna. Allt detta har följder för 
välfärdsstaten. Diskussionen om marginalisering och 
välfärdsstatens kris har förts på två olika sätt, som båda 
kan illustreras av artiklar i detta nummer. Å ena sidan 
försöker man hitta lösningar på befintliga problem ge-
nom olika typer av förebyggande åtgärder och omför-
delning av resurser. Läkaren Agnes Stenius diskuterar 
hur det nuvarande social- och hälsovårdsväsendet inte 
lyckats erbjuda en fungerande hälsovård för bostadslösa 
personer. Enligt Stenius består en av utmaningarna i att 
samordna social- och hälsovårdstjänsterna på ett sådant 
sätt att det för bostadslösa är så låg tröskel som möjligt 
att besöka hälsocentralerna.

Å andra sidan behandlas en del former av marginali-
sering som symptom på den moderna välfärdsstatens 
svårigheter att hantera problem. Mikko Jakonen 
skriver om arbetande fattiga, människor som i 
dagens system faller mellan stolarna. De ar-
betar, men har svårt att klara sig ekonomiskt. 
Under en period av välfärdsstatens historia 
befann sig de som arbetade sällan under fat-

tigdomsgränsen. Nu har gruppen arbetande fattiga 
börjat växa i Europa och i USA. Frågan som diskuteras 
i allt bredare kretsar är om dagens välfärdssystem är 
utformat för att hantera ett sådant problem. En del har 
föreslagit basinkomst som en lösning och ett sätt att 
anpassa välfärdsstaten till den värld vi lever i idag. 

Ett annat exempel på välfärdsstatens utmaningar är 
de papperslösas rättigheter. Sara Hultqvist skriver att 
det vore hyckleri att tala om svensk socialpolitik idag 
utan att nämna de kring 53 000 ensamkommande barn 
som flydde från sina hemländer till Sverige mellan åren 
2012–2017. Hon skriver: “Hur vi bemöter de barn som 
kommit ensamma till Norden de senaste 10 åren skulle 
kunna ses som en sorts lackmuspapper på den nordiska 
modellens hållfasthet.” Kan den nordiska välfärdssta-
ten göra anspråk på att vara universell om det finns 
människor som inte omfattas av dess grundläggande 
tjänster? Hultqvists text berör också en av kärnfrågor-
na när det gäller marginalisering. Ska problemet med 
utslagning framför allt uppfattas som en kostnad för 
samhället, eller kan man också säga att idén om väl-
färdsstaten på ett grundläggande sätt är förbunden med 
moraliska skyldigheter att värna om medmänniskans 
behov? En av de mest brännande frågorna idag berör 
hur välfärdsstatens syfte och omfattning ska definieras. 

Det är dock viktigt att grupper som kallas ”marginalise-
rade” också har sitt eget sätt att förstå och hantera sin 
situation. Det finns en risk att människor reduceras till 
sina problem genom att helt ses utifrån de åtgärder som 
kan integrera dem i samhället igen. Erik Hallstensson 
är inne på detta i sin text om populism. Han frågar sig 
vad det betyder att försöka förstå populistisk politik 
utifrån människors sårbarhet. Vilken roll kan det ha att 

”förklara” populistiskt väljarbeteende utifrån just sårbar-
het? Hallstensson föreslår att man kan skilja mellan att 
utgå från människors egenskaper och att utgå från deras 
erfarenheter av sårbarhet. Jag förstår poängen så här: 
gällande erfarenheter är ens egen beskrivning viktig, 
att själv komma till tals och beskriva sina rädslor och 
farhågor. När det däremot gäller egenskaper kommer 
beskrivningen utifrån. För att beskriva någons egenska-
per kan det räcka med att kolla befintlig statistik (om 
vi fastställt att ’sårbarhet’ t.ex. betyder att vara arbets-
lös). Hallstensson noterar att människors upplevelse 
av att deras väljarbeteende förklaras av olika experter 
ytterligare kan spä på en kontrast mellan ”folket” och 
”eliten”. Att marginaliserade grupper kan göras ännu 
mera marginaliserade genom ett förhållningssätt där 

människor själva inte kommer till tals är alltså en 
fråga med både politisk och forskningsetisk re-

levans. Vi hoppas att texterna i numret väcker 
tankar och frågor!

Mio Lindman, chefredaktör
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