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Förord

Stockholms läns landsting har sett ett behov av fördjupad kunskap om barn
och ungas utanförskap. Målgruppen är central i ett regionalt utvecklings
perspektiv för att kunna tillgodose mål om tillväxt och utveckling. Kunskaps
behovet handlar bland annat om att se över hur ungas kompetens ska kunna
tas till vara som en möjlighet för en framtida kompetensförsörjning i länet.
Det handlar också om att se över hur de unga ska kunna ta del av de olika
möjligheter som tillväxt och utveckling ger invånarna inom regionen.
Det är konstaterat att utanförskap i alla former utgör ett hinder för en
önskvärd utveckling och utgör en begränsning av individers livschanser.
En central fråga i sammanhanget är därför hur barn och unga uppfattar
sina möjligheter. Behöver detta bli tydligare och i så fall på vilket sätt? Vad
krävs för att barn och unga ska kunna se möjligheter att förverkliga sina
drömmar om ett gott liv? Vad kan göras på regional nivå för att alla barn och
ungas drömmar ska kunna bli en motor för fortsatt utveckling och tillväxt?
Området bedöms vara av strategiskt intresse för regionen inte minst därför
att barn och ungas utanförskap skapar konflikter som försvårar integra
tion, vilket i sin tur på sikt kan försvåra förutsättningarna för tillväxt i hela
regionen.
Detta är bakgrunden till en kunskapsgenomgång på området barn och
ungas utanförskap som initierats av Stockholm läns landsting. Syftet är att
denna genomgång ska ge underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete.
December 2014
Margareta Nitz Sköldborg
Regionplanerare, ekonomisk utveckling
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Sammanfattning

Uppdraget
Stockholms läns landsting har gett Sweco Strategy AB i uppdrag att ta fram en
kunskapsöversikt av aktuell forskning och olika studier på temat ”Barn och ungas
utanförskap”.
Genomgången ska ge kunskap om det rådande forskningsläget avseende pågående
och nyligen avslutad forskning med fokus på barn- och unga (skolbarn i åldern 7- 15
år). Uppdraget omfattar även en genomgång av rapporter om barn och unga med
anknytning till utanförskap inom andra miljöer såsom kommuner, regioner och myn
digheter. I samtliga dessa fall är studier som utgår från skolans roll för att förbättra
ungas möjligheter av särskilt intresse.
Som en del i uppdraget ingår också att göra en genomgång av befintliga underlag
såsom statistik och annan data som samlas in longitudinellt för den målgruppen barn
och unga, samt beskriva de metodologiska ansatser som är vanligen förekommande
inom området. Som en ytterligare del av uppdraget ska kunskapsöversikten ge en
beskrivning av modeller för att värdera kostnaderna för ett utanförskap som grund
läggs redan under barn- och ungdomstiden.

Metod
Uppdraget har uteslutande genomförts som en dokumentstudie. Inledningsvis har
en kartläggning gjorts av relevant forskning, utvärderingsrapporter och andra studier
kring målgruppen barn och unga. Rapportering som gjorts i kommuner som verkar
i Stockholmsregionen har särskilt beaktats. Kunskapsöversikten har även inhämtat
information från studier som gjorts i andra storstäder under senare tid, framförallt
Göteborg och Malmö. I viss mån avser kunskapsöversikten även uppgifter om barn
och ungas villkor i ett internationellt perspektiv.
Som en följd av att det inte är helt tydligt vilka forskningsresultat och utvärde
rings-rapporter som har relevans för kartläggningen har Sweco utgått från en s.k.
snöbollsansats där information successivt inhämtats genom referensbilagor. Kon
takter har även tagits med verksamma inom forskningsområdet för att säkerställa att
relevant dokumentation har studerats. Genom detta tillvägagångssätt har informa
tion inhämtats från närmare 100 rapporter varav ett trettiotal sedan studerats mer
ingående. En förteckning över samtliga dokument som studerats framgår av bilaga 1.
Statistikuppgifter har inhämtats vilka belyser förutsättningar för målgruppen
barn och unga 7 till 15 år. Denna del av uppdraget har dock inte varit prioriterad.
Den visar mer på vilken typ av relevant data som finns att tillgå i olika databaser än
på faktiska värden. Några exempel ges dock. Uppgifter som har studerats är t.ex.
statistik gällande skolresultat, övergångar till gymnasieskolan, samt ett antal olika
socioekonomiska faktorer, såsom föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel i befolk
ningen med utländsk bakgrund, samt arbetsmarknadsstatistik avseende regionens
kommuner.
För att redovisa värden över den samhällsekonomiska nyttan ges även en beskriv
ning av olika mätmetoder som tillämpas kring detta. Framförallt har nationalekono
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men Ingvar Nilsson en central roll för att göra sådana beräkningar och då inte minst
med utgångspunkt i barn och unga som av olika skäl riskerar att hamna i utanförskap
t.ex. som en följd av en missbruksproblematik. Ingvar Nilssons beräkningar til�
lämpas på många håll ute i landet både i kommuner och inom myndigheter. Även
konsultföretaget Payoff AB har de senaste åren tagit fram en beräkningsmodell för
att beräkna samhällsekonomisk nytta av olika insatser. Payoffs modell är dock mer
fokuserad på att göra samhällsekonomiska beräkningar av olika typer av arbetsmark
nadsinriktade projekt vilket inte har samma relevans för denna kunskapssamman
ställning som i första hand riktar sig till barn och unga mellan 7 och 15 år. I och med
att Payoff trots allt har genomfört ett stort antal studier om samhällsekonomisk nytta
av olika insatser kring utsatta målgrupper kan denna modell ändå vara intressant att
ta del av som grund för en eventuell fortsatt utveckling av en anpassad analysmodell.

Kategorisering av data
Efter inhämtande av olika forskningsrapporter, utvärderingsrapporter och andra
relevanta dokument har det insamlade materialet sorterats utifrån vilken aktör som
är ansvarig för den rapportering som har gjorts. Materialet har därefter delats in
beroende på om det gäller akademisk forskning (avhandlingar, böcker, rapporter och
artiklar), utvärderingar av olika insatser genomförda av olika aktörer (konsultfirmor,
forskare etc.) samt olika myndighetsrapporter av relevans för uppdraget, samt övriga
rapporter.
I ett nästa steg har materialet kategoriserats utifrån olika teman i kunskapsunder
laget. Denna indelning har gjorts utifrån en kvalitativ bedömning enligt huvudteman
i de rapporter som har studerats, se figur 1.
Tabell 1. Modell för kategorisering

Referens (namn på
rapport) /Exempel på
frågeområden

Utgiven
av

Medborgar
skap och
demokrati

Skola

X

X

Hälsa/
ohälsa

Ekonomisk
utsatthet

Diskrimi
nering

Bostadssegrega
tion

Kriminalitet/
missbruk

Forskningsrapport
Rapport 1: abc….
Rapport 2. abc….

X

X

Myndighetsrapport
Övrig rapportering
o.s.v.

Efter den inledande kartläggningen och systematiseringen av de nära100 rapporterna
har en fördjupad granskning gjorts av det insamlade materialet. Ett trettiotal rap
porter har därefter valts ut för fortsatt genomgång. Resultatet av denna genomlysning
redovisas i följande kapitel. I och med att olika rapporter ofta beskriver flera områden
i de olika kategorier som har identifierats har valet gjorts att redovisa uppgifter
samlat under mer övergripande rubriker enligt följande struktur:
•

Staden

•

Skolan
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•

Barn som en del av familjen

•

Barnet som individ

Utifrån uppgifter som framkommit i kartläggningen redovisas avslutningsvis en
mer reflekterande analys som ska kunna ligga till grund Stockolms läns landstings
fortsatta diskussioner på temat barn och ungas utanförskap. Målsättningen är att
detta ska ge underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete kopplat till framtida kompe
tensförsörjning och tillväxten i länet.
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Kartläggning av barn och ungas
utanförskap
I detta kapitel redovisas uppgifter om barn och ungas utsatthet utifrån uppgifter som
framkommer i olika forskningsrapporter, myndighetsrapporter och andra rapporter
som Sweco Strategys kartläggningen omfattat. Kapitlet gör inga anspråk på att ge en
fullständig bild utan redovisar exempel på kunskap som olika studier visar kopplat till
barn och ungas utanförskap.

Barn och unga i staden
Bostadssegregering
Stadens olika delar och dess geografiska uppdelning används i vissa forskningsrap
porter och studier som ett sätt att definiera utanförskap. De boende anses i
dessa fall vara en del av utanförskapet genom att de är bosatta i vissa områden, t.ex.
miljonprogramsområden i ytterstaden.
I rapporten Utanförskap 1 konstateras att människor tenderar att bo ojämnt
fördelat med hänsyn till bland annat inkomst, utbildning och etniskt ursprung. I
samma rapport konstateras att forskning om områdeseffekter ofta rör klassiska
”hårda faktorer” såsom inkomst, utbildningsnivå, arbetslöshet och brottslighet,
bland de boende. Man ställer sig frågan om det är så att sociala problem, fattigdom
och kriminalitet förstärks när människor samlas geografiskt. I rapporten tar man upp
även ”mjuka faktorer”. Hur påverkar normer, värderingar och attityder människors
självbild och självförtroende och då inte minst unga människor? En central fråga i
rapporten handlar om unga människors livschanser utifrån hur den sociala exklude
ringen ser ut i ett livsloppsperspektiv kopplat till de tidiga intrycken ett barn får. Det
konstateras att en social exkludering grundläggs i tidiga erfarenheter där bland annat
boendet är en viktig del. Dock betonas att utbildning och normbrytande beteende
såsom missbruk och brottslighet i tidig ålder är av större betydelse för hur en individs
vuxenliv utvecklas.
Ungdomsstyrelsens rapport Fokus 082 belyser villkoren för unga som bor i några
av landets fattigaste områden. De utanförskapsområden som har studerats är
Araby i Växjö, Hjällbo i Göteborg, Husby i Stockholm och Rosengård i Malmö. De
flesta av de som bor i dessa områden har utländskt ursprung. Rapporten baseras
på en tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor och ungas upplevelse av sin
situation i utanförskapsområdet med särskild inriktning på utbildning och arbete.
Det kvalitativa datamaterialet består av cirka 110 intervjuer med ungdomar, skol
personal, kommunala tjänstemän, medarbetare i ungdomsprojekt samt anställda på
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans lokalkontor. Av de 72 ungdomarna är
34 grundskoleelever, 26 gymnasieelever. 12 ungdomar deltar i arbetsmarknadspro
jekt eller liknande. Rapporten handlar om att leva, bo och trivas i ett utanförskaps
område och ställer frågor som Hur kan skolan ge alla samma förutsättningar och
möjligheter? Hur ser unga på sina framtidsmöjligheter inom utbildning och arbete?
1
2

Alm, S., Bäckman,O., Gavanas, A. och Nilsson, A. Utanförskap
(2011)
http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/4028e
5951dd81503011dd83f0a020005/wwwFOKUS08.pdf
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I rapporten konstateras att det finns både negativa och positiva inslag i de ungas
vardag. Trångboddheten är en sak som framhålls som negativ. Att det är omfattande
rörlighet och många med social problematik samlade inom vissa bostadsområden
är annat som nämns vara negativt. De negativa inslagen balanseras dock av att
unga ofta framhåller att det är bra gemenskap i dessa bostadsområden. Gårdarna är
trivsamma och ger möjlighet till lek och spontanidrott. De unga känner trygghet i att
de känner sina grannar och att de är igenkända av de flesta som bor i området.
Statistiska jämförelser som rör boendet finns att hämta på olika håll. Bland
annat tillhandahåller SCB och Boverket sådana uppgifter. Inom Stockholm stad kan
skillnader mellan stadens bostadsområden studeras på www.statistikomstockholm.
se. På denna webbplats redovisas fakta för delområden dels sammanfattat, dels i
jämförelse med staden i sin helhet. I Kista – Rinkeby uppbär exempelvis 13,3 % av
ungdomarna mellan 18 och 24 år ekonomiskt bistånd, en faktor som är nära förknip
pad med utanförskap. I staden i sin helhet har 5,1 % av ungdomarna ekonomiskt
bistånd och i Kungsholmens stadsdelsområde utgör denna grupp 1,2 % inom angiven
ålderskategori. Andra faktorer som samvarierar med utanförskap uppvisar samma
mönster. Ohälsotalet är högre bland ungdomarna i Rinkeby – Kista liksom den
öppna arbetslösheten och andelen med gymnasiebehörighet är lägre än i övriga
staden. Denna statistik är relevant, trots att den rör en något äldre målgrupp, på så
sätt att utanförskapet enligt olika studier grundläggs tidigt. Redan mycket små barn
i förskola och skola märker av att de bor i ett mindre attraktivt område. Ofta lever
dessa barn under knappa omständigheter där deras föräldrar lever i ett utanförskap.
Forskningen visar att uppväxtförhållanden även påverkar barns livschanser och
skolprestationer vilket även blir tydligt i statistiken när det gäller skolresultat,
arbetslöshet o.s.v. i ett senare skede. 3

Förorter, upplopp och brottslighet
I studier och rapporter som behandlar förortsuppror och vandalisering så är boendesegregationen en självklar utgångspunkt. Utvalda stadsdelar studeras och behandlas
för att förstå vad i utanförskapet som triggar ett våldsamt beteende och en
vilja att förstöra i sin närmiljö. I en rapport från Malmö högskola, Det är inte stenarna
som gör ont 4 redovisas en studie av ett specifikt bostadsområde. Denna studie ska
tolkas i relation till de strukturella förändringar som kan utläsas på nationell och
internationell nivå. Rapportens material ger en unik beskrivning av hur globala
och nationella situationer ger lokala konsekvenser hos grupper av människor och
enskilda individer.
Enligt rapporten handlar ungdomarnas stenkastning på missnöje med polisen,
sysslolöshet och att de söker spänning i tillvaron. I den analys som görs framhålls att

3
4

Karlsson, L B., Kuusela, K., Rantakeisu U. m.fl. (2013) Utsatthet, marginalisering och utanförskap
Hallin, P-O., Jashari, A., Listerborn, C., & Popoola, M. (2010).
Det är inte stenarna som gör ont. Malmö Högskola, Institutionen
för Urbana Studier.
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stenkastningen har en djupare innebörd. Det handlar om att de unga vill bli sedda
och få ett erkännande. Ofta finns ett missnöje med de egna levnadsvillkor och de
unga upplever orättvisa. Att stenkastningen uppmärksammas via medier bidrar till
att de unga blir synliggjorda. I grunden handlar det om att samvaron i grannskapet
och relationer till olika myndigheter inte fungerar så att dessa på ett tidigt stadium
har kunnat hantera grunden för att dessa problem uppstår. Som lösningar framhålls
att relationerna med myndigheterna behöver förbättras. Uppsökande arbete i
bostadsområden samt inriktning mot vissa målgrupper kan vara möjliga vägar. San
nolikt behövs dock många parallella åtgärder för att komma till rätta med problemen.
En rapport från Botkyrka kommun5 omfattar en sammanställning av kunskap
som finns hos kommuner, polis och räddningstjänst om social oro. Rapporten har sin
grund i den sociala oro som ägt rum i Sverige de senaste åren. och som omfattat fram
förallt anlagda bränder, skadegörelse, stenkastning, hot och våld mot tjänsteman och
upplopp. Ofta ligger en socioekonomisk utsatthet till grund för denna problematik
tillsammans med ett destruktivt gruppbeteende. I rapporten redovisas en antal olika
framgångsrika faktorer för att motverka social oro. Det handlar om att det behövs
mer resurser till förebyggande arbete, att elever i behov av särskilt stöd får det stöd
de behöver, att såväl skolan och familjen vägleder på ett tydligt sätt och tar ansvar för
vad som händer ungdomarna i närområdet. Ett lokalt, kontinuerligt och långsiktigt
relationsarbete i utsatta områden är nödvändigt för att skapa goda relationer mellan
samhällsaktörer och medborgare, men också för att kunna mobilisera lokalsamhället
i händelse av att det uppstår situationer med social oro. Det konstateras att man lärt
en del av de senaste årens oroligheter och att det genomförts många insatser i de
kommuner som studerats. Även samverkan har förbättrats vilket är viktigt inte minst
från kommunernas sida. Det konstateras att det krävs långsiktighet och samordnade
insatser för att komma till rätta med den problematik som ger grund till att social oro
uppstår.
I en rapport från Polismyndigheten i Stockholms län 6 beskrivs hur man i Väste
rort successivt byggt upp en samverkan för att förebygga brottslighet. Detta har gjorts
både i projektform och i ordinarie linjeverksamhet. Det konsteras att faktorer kring
samverkan är liknande oavsett om man tittar på situationen i Sverige som helhet
eller om man gör en utblick internationellt till Köpenhamn eller London. Det främsta
problemet är att det saknas nationella samverkansforum för olika organisationer
där man kan få en bredare överblick över vad som görs, men det är dessutom svårt
att mäta effekterna av brottsförebyggande samverkansarbete. Här behövs en fortsatt
utveckling. Slutsatserna är liknande andra studier. Det handlar om att arbeta rela
tionsskapande med barn och unga, att engagera boende, att få föräldrar att samverka
5

6

Botkyrka kommun. (2010). Att hantera social oro och
upplopp. Del av en hållbar samhällsutveckling. Botkyrka
kommun. http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/
Kommun%20och%20politik/Rapport%20Att_hantera_social_oro_och_upplopp[1].pdf
Polismyndigheten i Stockholms län. (2012). Utvärdering av samverkan för att förebygga social oro i Järvaområdet. Stockholm:
Polismyndigheten.
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med kommun, myndigheter och andra aktörer. I rapporten konstateras att sam
hällsnyttan med samverkansarbete är stor och att en god samverkan i förebyggande
linjeverksamhet har en avgörande betydelse för ett effektivt och framgångsrikt arbete
i akuta situationer. Om samhället lyckas med detta leder det till lägre kostnader,
mindre materiella skador och mindre mänskligt lidande för de berörda individerna
och då inte minst för gruppen barn och unga.
En annan aspekt på utanförskap och brottslighet är gängkultur och beteenden
som avviker från normen i form av t.ex. missbruk redan i tidig ålder. Av den rapport
som studerats kan konstateras att myndighetrapporteringen om sådant ofta utgår
från geografiska parametrar. Jämförelser mellan bostadsområden, stadsdelar
och kommuner förefaller vara centralt i presentationen av dessa resultat. 7
Studierna om social oro tenderar att handla mer om äldre ungdomar än om barn
(så det går lite utanför målgruppen). Malmö Högskola framhåller dock i en av sina
studier 8 att det finns en typ av brott som är vanlig bland minderåriga och som också
är en ingång till grövre brottslighet, nämligen anlagda bränder. Studien bygger på
uppgifter från fyra bostadsområden i Malmö.

Förorter, trivsel och identitet
Uppsalaforskaren Danielle van der Burgt beskriver hur utanförskapsområden
inte nödvändigtvis bidrar till en känsla av otrygghet bland barnen som
bor där. 9 Tvärtom trivs barnen i sitt område och känner sig hemma oavsett områdets
karaktär. Däremot är barn långt ner i åldrarna medvetna om bostadsområdenas
sociala stämpel och dess rykte och kan peka ut ”bråkiga” delar. De unga vet vad andra
tycker om området där de bor.
Även i ungdomsstyrelsens Fokus 08 konstateras att ungdomar i utanförskapsom
råden trivs bra i sina bostadsområden. Det finns till och med exempel som visar att
trivseln är högre i dessa områden än för områden i riket generellt. De unga har svårt
att hantera negativa rykten om sitt eget område. Ofta upplever de att de inte känner
igen sig i den beskrivning som ges.
Trots att flera studier visar att människor känner sig trygga i sina bostadsområden
rapporterar BRÅ i sina analyser att det finns ett samband mellan boendesegregation och invånarnas generella upplevelse av trygghet. I områden där
människor är både socialt och ekonomiskt utsatta är otryggheten störst. Tryggheten
ökar med upplevelsen av delaktighet (t.ex. andelen som röstar) och att människor har
goda ekonomiska förutsättningar. Notera att denna studie är baserad på vuxna och
inte på barn och unga i motsvarande områden. 10
7

Puhakka Juni 2005, http://polisen.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2013/05/MOB2005-kriminella-ungdomsnatverkutanforskapets-pris.pdf
8 Gerell, Manne. (2012) Bränder, skadegörelse, grannskap och
socialt kapital. Malmö högskola, Institutionen för urbana
studier, Malmö universitet
9 ”Där man bor så tycker man det är bra” http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:169422/FULLTEXT01.pdf
10 Otrygghet och segregation, BRÅ, 2012. http://www.bra.se/
bra/publikationer/arkiv/publikationer/2009-02-05-otrygghetoch-segregation.html
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Skolan
Elevers studieresultat-likvärdighet
I vilken grad eleverna når skolans mål varierar kraftigt, både mellan kommuner och
mellan stadsdelsområden inom kommuner. Underlag till jämförelser mellan kommu
ner och mellan olika skolor finns i skolverkets databaser 11.
Barnombudsmannen har skapat en sammanställning över statistik avseende
barns situation i kommunerna. 12
Uppgifterna i tabellen avseende fyra exempelkommuner nedan är hämtade dels
från denna sammanställning dels från nämnda databaser på skolverket avseende
utländsk bakgrund och utbildningsnivå. Kommunerna har valts som exempel på
olika kommuntyper och är inte specifikt kopplade till Stockholms län.
Tabell 2. Modell för kategorisering (procent)

Botkyrka

Danderyd

Eskilstuna

Uppsala

Riket

Barn med gymnasiebehörighet (2012)

82

98

87

91

88

Barn med betyg i alla ämnen, grundskola (2012)

71

97

77

82

78

Barn lagförda för brott (2012)

4,1

2,1

3,3

2,5

2,8

Andel barn i familjer med långvarigt
ekonomiskt bistånd (2011)

1,8

0,3

4,8

2,9

2,7

Andel barn med utländsk bakgrund
(okt 2012)

49

13

27

20

19

Andel vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning (okt 2012)

43

86

49

64

54

På ett övergripande plan finns det ett antal studier från olika håll som beskriver
vilka effekter utanförskap har på skolresultat. En central publikation på området är
Skolverkets rapport Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

13

Även publikatio

nen Likvärdig utbildning i svensk grundskola? (2012) berör dessa mer övergripande
teman.14 En viktig rapport på området är i övrigt en svensk översättning av en nyazee
ländsk forskares metastudie om vad som påverkar resultatet i skolan, Synligt lärande.
Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat (2011).15 Enligt
Hatties syn på skolan har läraren en betydande roll. Lärare som bedriver god under
visning utgör avgörande skillnader för elever, men det är viktigt att komma ihåg att
11 Se http://www.jmftal.artisan.se/default.aspx och http://siris.
skolverket.se
12 http://www.barnombudsmannen.se/max18/statistik-perkommun/
13 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D2258
14 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D2816
15 http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-706-1.
pdf?issuusl=ignore
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det är eleverna själva som slutligen avgör vad de lär sig. Därför måste lärare anknyta
till vad eleverna tänker, vilka mål de har, och varför de skulle vilja engagera sig i det
lärande som erbjuds i skolan. Den största lärdomen av de studier som genomförts är,
enligt Hattie, att lärare behöver lägga mer tid och energi på att förstå lärande genom
elevernas ögon och inte i så hög utsträckning fokusera på att eleverna hålls sysselsatta
och aktiva, hur lång tid en aktivitet får ta och vad som händer om man inte är färdig
med sin uppgift. Istället bör de prata med sina elever om lärande.

Resursfördelning
I skolans värld är det ett välkänt faktum att det finns ett större behov av resurser för
skolor med elever som har en svagare socioekonomisk ställning än för andra skolor.
Regeringen föreslår i sitt lagförslag från den 23 oktober 2013 att resursfördelning
skrivs in i skollagen ”efter barnens olika behov och förutsättningar”. Förändringen
föreslås träda i kraft i juli 2014.
Hur resursfördelning kan användas som ett viktigt medel för att förstärka vissa
skolor men också vilka brister som det finns i det befintliga arbetet med detta belyser
Skolverket i två av sina rapporter. Det handlar dels om rapporten Resursfördelning
utifrån förutsättningar och behov? 16 och Kommunernas resursfördelning till

grundskolor 17. Ernst & Young har vidare genomfört en kartläggning av större
kommuners resursfördelning till grundskolan i rapporten Hur styr vi bort från dyrt
och dåligt? 18 Slutsatsen i denna rapport är att om man vill uppnå en långsiktig effekt
av ekonomiska satsningar så bör uppmärksamhet och resurser riktas till lärarna och
den pedagogiska situationen i klassrummen.

Medborgarkompetens-skolans demokratiska uppdrag
Skolan är inte bara en förmedlare av ämneskunskaper, den har också ett demokra
tiskt uppdrag. Det handlar till viss del om att skapa en så kallad medborgarkompe
tens. I en intressant forskningsantologi sammanställd av Skolverket, Skolor som
politiska arenor Medborgarkompetens och kontrovershantering, diskuteras med
borgarkompetens och hur olika former av segregation påverkar detta.19 Det handlar
till stor del om att fostras som en demokratisk individ som är en del av samhället.

16 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D2204
17 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D3061
18 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Kommunal_
resursfördelning_v2/$FILE/Kommunalresursfordelning-low.
pdf
19 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D2400

Barn och ungas utanförskap 17

Skola och bostadssegregation
På ett övergripande plan finns det en hel del forskning som kopplar utanförskap till
bostadsegregation och till problem i skolan. Nihad Bunar kunskapssammanställning
Skolan och staden – forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i
den moderna staden till Malmökommissionen är kanske den mest lättillgängliga på
detta tema och i kapitel 4 redogörs på ett enkelt sätt kring dessa kopplingar. 20
IFAUs Bostadssegregationens effekter på flyktingbarns skolresultat, 2009 är
också en viktig rapport på detta område.21Denna rapport undersöker hur bostads
områdets befolkningssammansättning och utbildningsnivå påverkar flyktingbarns
skolresultat. En hög andel utlandsfödda i bostadsområdet förefaller försämra
betygen, medan fler landsmän förbättrar betygen. Vi finner också att ju fler vuxna i
den egna gruppen som är högutbildade, desto högre blir barnens betyg. Effekterna
tenderar att vara större bland pojkar och bland barn till lågutbildade, dvs. grupper
som klarar sig sämre även relativt andra flyktingbarn. Omgivningens inverkan på
betygen är större bland dem som kommit till Sverige innan skolstarten än bland dem
som kommit senare.
Samvariationen mellan boendesegregation och skolresultat beskrivs även i rap
porten Barn, boendesegregation och skolresultat, SCB 2007.22 Rapporten behandlar
boendesegregation ur perspektivet sammansättning av barn med svensk respektive
utländsk bakgrund i området. Rapporten beskriver dels boendesegregationen ur
barnperspektiv där man visar på en ökning under 90-talet. 40 procent av alla barn
med utländsk bakgrund bodde vid rapporttidpunkten i totalt tio kommuner. Dessa
tio kommuner är i sin tur segregerade mellan kommundelar. Vidare analyseras
samband mellan boendesegregation och skolresultat. Man fann att barn som bor i
områden där en stor andel har utländsk bakgrund har svårare att nå gymnasiebehö
righet, oavsett vilken skola barnet går i.
I Stockholm visar en studie av elevpendlingen hur elever väljer skola utifrån
bakgrund och socioekonomiska förutsättningar. Elever som av ekonomiska eller
andra skäl bor i segregerade områden men har mer välutbildade vårdnadshavare
har dagligen långa resvägar till skolor som bland eleverna har högre status. Kvar i de
mest segregerade områdenas skolor går de elever som är närmare ett utanförskap i
den meningen att de oftare bor i familjer med ekonomiskt bistånd och där vårdnads
havare har lägre utbildning.

Skola på marknadens villkor
Det finns en stor mängd forskning kring hur bostadssegregation i kombination med
fria skolval påverkar utanförskap. Man får intrycket att detta är ett mycket aktuellt
ämne inom skolforskning. Här har vi t ex Nihad Bunar som i När marknaden kom

20 http://www.malmo.se/download/18.6e1be7ef13514d6cf
cc800021729/NihadBunars_underlag.pdf
21 http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2009/r09-18.pdf
22 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0102_2006A01_
BR_BE51ST0702.pdf
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till förorten (2009) problematiserar den svenska skolutvecklingen och beskriver vad
som sker när mångkulturella skolor hanterar konkurrens, marknadisering och posi
tionering mot andra skolor. Hans forskarkollega Jenny Kallstenius utvecklar samma
tema med exempel från Stockholm i avhandlingen: De mångkulturella innerstadsskolorna: Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm (2011).
Kallstenius visar hur skolvalet ger förutsättningar för att använda skolan strategiskt
för att hamna på platser och i sammanhang som ses som eftersträvansvärda, t.ex.
visar hon hur elever från socialt utsatta förorter väljer innerstadens skolor samt hur
elever i innerstaden väljer bort kommunala skolor till förmån för friskolor.23
Det finns även studier på samma tema från andra städer i Sverige, t.ex. har
Anders Trumberg jämfört skolor i olika bostadsområden i Örebro för att identifiera
segregationsprocesser i det svenska skolsystemet.24 Frågor som ställs är hur skolan
och skolvalet samspelar med segregationsprocesser, ekonomisk och social segrega
tion. Avhandlingen bygger på data från SCB samt intervjuer med rektorer, politiker
och tjänstemän. Även i en omfattande studie som Skolverket genomfört Likvärdig
utbildning i svensk grundskola? (2012) är olika aspekter av marknadsmekanismer på
skolområdet ett viktigt tema.

Den mångkulturella skolan
Ett antal studier belyser på olika sätt hur skolan förändrats och att andra krav ställs
på skolan idag mot tidigare. Ett område är t.ex. kommuner och skolors problem med
att organisera sig för att möta de elever som har en utländsk bakgrund och då främst
nyanlända. I dessa rapporter handlar det främst om skolans oförmåga att motverka
utanförskap i relation till vissa grupper. Det är inte ovanligt att olika aktörer utan att
medvetet förstå det bidrar till att unga marginaliseras och att det sker en förstärkning
av utanförskapet. Detta görs genom att man slätar över orättvisor och ojämlikhet i de
förutsättningar barnen har beroende på sina olikheter. På så sätt tror aktörerna sig
reducera dessa skillnader mellan olika kulturer. Men ofta är resultatet precis tvärtom.
Det bidrar till ökad segregation. Det handlar om såväl klass, språk som etnicitet och
där svenskheten tas för given som det rätta trots att mångfald är något som egentligen
eftersträvas.25 Liknande frågor berörs även i forskningrapport från Stockholms
universitet om de mångkulturella innerstadsskolorna, där man tar upp frågan om
skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm.26 Avhandlingens resultat
visar att erkännande och graden av anseende inte nödvändigtvis behöver handla
om sådant som egentligen har med utbildning att göra såsom andel behöriga lärare,
elevernas skolresultat eller utarbetandet av särskilda profiler. Det handlar snarare
om ”att som förälder och elev välja rätt skola samt att som skola attrahera vissa
23 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:375660/FULLTEXT01
24 Den delade skolan 2011 Anders Trumberg, Örebro universitet
25 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:396257/FULLTEXT01.pdf
26 http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:375660/FULLTEXT01
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elevgrupper och ligga på rätt plats. Detta indikerar betydelsen av symboliska
kapitalformer associerade till rum, plats och olika sociala kategorier.”
I departementserien från utbildningsdepartementet, Utbildning för nyanlända
elever Ds 2013:6 21 februari 2013 27, beskrivs vilka problem som finns kopplat till
integration av nyanlända i skolan. Ofta placeras dessa unga i förberedelseklass vilket
ska betraktas som en introduktion till den svenska skolan för nyanlända elever.
Utgångspunkten bör dock vara att elever snarast möjligt, senast efter ett år, ska delta
i den ordinarie undervisningen. Statistiken visar att nyanlända elever, i synnerhet de
som anländer mycket sent, når sämre resultat i skolan. Regeringen har mot bakgrund
av detta föreslagit en försöksverksamhet under 2013-2016 för att ge nyanlända
elever i grundskolan utökad undervisningstid. I en internationell utblick i skrivelsen
framkommer att skillnaden mellan tidigt anlända och infödda elever med svensk
bakgrund är jämförelsevis stor. Vad detta beror på är svårt att säga men faktorer som
hur den invandrande elevens modersmål skiljer sig från det svenska språket kan vara
en viktig förklaringsfaktor. Det kan också vara så att de skillnader som finns mellan
ursprungslandet och Sverige. Även internationell forskning visar att det är viktigt att
elever efter sin tid i förberedelseklass gradvis ska delta i undervisningen i alla skol
ämnen eftersom förberedelseklasser medför risker för isolering och stigmatisering av
elever. De internationella studierna visar också att det är viktigt att förberedelseklas
serna är placerade i ordinarie skolbyggnad och att det är en god samverkan med de
ordinarie klasserna.
Även Nihad Bunar har skrivit en forskningsöversikt om nyanlända elever i den
svenska skolan (2010) på uppdrag av vetenskapsrådet i detta ämne och där det även
finns en internationell utblick om nyanlända och lärande. 28 Den sammanfattande
slutsatsen är att mottagning och integration av nyanlända elever aldrig får betraktas
som en isolerad företeelse som pågår på en specifik skola och endast berör de nyan
lända eleverna, deras föräldrar och deras lärare. Att diskutera frågan om segregation
kontra integration och möjligheter till nya pedagogiska metoder för inlärning av
majoritetsspråket är inte tillräckligt.

Barn som en del av familjen
Etnicitet
En röd tråd genom ämnet utanförskap är frågan om etnicitet och integration. För
målgruppen barn mellan 7 och 15 år handlar etnicitet om familjetillhörighet och
bakgrund. Vem har rätt att kalla sig för svensk? Vad är svenskhet och varför står man
utanför den?
I skolan blir etniskt utanförskap tydligt i många olika sammanhang t.ex. när det
gäller krav på prestation. Nihad Bunar reflekterar över nyanlända barns villkor för
lärande och prestation i rapporten: Skolan och staden – forskningsperspektiv på
integration och skolrelaterade klyftor i den moderna staden 2012 Malmö stad.
27 http://www.regeringen.se/sb/d/16736/a/209698
28 http://www.forskning.se/download/18.7d3d370412800b
1f670800067/Rapport+6.2010.pdf
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Samverkan mellan skolan (lärarna) och barnens föräldrar är ett sätt att motverka
utanförskap. Laid Bouakaz diskuterar föräldraengagemang i mångkulturella miljöer
i sin avhandling, samt i en rapport för Malmökommissionen för social hållbarhet.
Bouakaz tar upp svårigheterna med att föra en dialog mellan föräldrar från etniska
minoriteter och det svenska skolsystemet. Han beskriver också svårigheterna med att
kombinera olika språk, kulturarv med identiteten som svensk och med den svenska
skolvärlden. Bouakaz beskriver hur föräldrarna inte alltid förstår eller kan göra
sig förstådda, samt att de i takt med att klyftan växer upplever sitt inflytande som
ovälkommet. Bouakaz visar också på framgångsrika exempel och där samverkan
fungerar. Språkkunskapen är här central för att nå framgång.

Ekonomiska förutsättningar
Även om fattigdom kan beskrivas som ett övergripande samhällsproblem så handlar
det för målgruppen 7 till 15 år i praktiken om hur det ser ut i den egna familjen. Vad
har föräldrarna för ekonomiska möjligheter och hur påverkar det barnen?
I antologin Utanförskap (2011) beskriver författarna fattigdom och utanförskap
på arbetsmarknaden ur ett livsloppsperspektiv och visar att för de barn som växer
upp i familjer med fattigdom och sociala problem är sannolikheten två till fyra gånger
högre än för andra att de står utanför arbetsmarknaden eller är beroende av socialbi
drag när de uppnår medelåldern. I studien används siffror från Stockholm men där
jämförelser görs även med liknande resultat från Storbritannien och USA.
Rädda barnens rapport från 2012 beskriver hur barnfattigdomen ser ut i Sverige i
dagsläget. De ekonomiska skillnaderna har fortsatt att vidgas under hela 2000-talet
och under de senare åren framkommer att barnfattigdomen ökar mer bland barn
till ensamstående föräldrar än hos andra familjer. Här konstateras att det finns ett
strukturellt problem och en utmaning för den ekonomiska fördelnings- och familjepolitiken som stöd för barn och unga. Stockholm, Göteborg och Malmö har haft en
särställning med mycket stora ekonomiska skillnader inom städerna och med en
barnfattigdom på över 50 procent i de fattigaste stadsdelarna. De senaste åren har
den utvecklingen varit mer gynnsam i framförallt Stockholm, som inte längre hör till
de 30 kommuner som har högst barnfattigdom.
I en rapport från IFAU29 framkommer resultat som visar att barn som växer upp
med föräldrar som har försörjning genom socialt bistånd i högre grad än andra kom
mer att erhålla socialt bistånd som ung vuxen. Det framkommer dock inget samband
som visar att detta beror på ekonomiska eller demografiska faktorer. Snarare är det
andra familjespecifika faktorer som tycks ha betydelse. Vad detta kan handla om är
inte tydliggjort utan kräver enligt IFAU ytterligare en fördjupad studie.

29 Går socialbidrag i arv? En analys av svenska syskondata, 2011
http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2011/r11-29-Gar-socialbidrag-i-arv.pdf
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Barnet som individ
Skolk
Långvarig frånvaro innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd. För
det enskilda barnet men även för samhället kan en omfattande frånvaro från den
obligatoriska skolan leda till stora svårigheter och även innebära kostnader ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Detta då en ofullständig grundskoleutbildning ger
små möjligheter på arbetsmarknaden, utöver ett lidande som utanförskap ofta leder
till.
Genomgången av forskning som gjorts av skolfrånvaro visar på två perspektiv
kopplat till ungas utanförskap. Det ena perspektivet har fokus på individen och kopp
lar samman elevernas frånvaro med ungas riskbeteende. Det andra perspektivet har
ett strukturellt fokus som visar på skolan som arbetsmiljö. Här framhålls att brister
i skolans arbetsmiljö kan leda till frånvaro. Ett tydligt mönster som framkommer är
att det sällan är en enda orsak till långvarig ogiltig frånvaro utan en kombination av
orsaker som kan röra både hem och skola.
I flertalet studier beskrivs skolk som ett resultat av ett socialt utanförskap. Det
finns en tät koppling till känslan av ett utanförskap genom skolk som motor in i
ett djupare utanförskap. Att av olika anledningar inte delta i skolan, den viktigaste
av alla samhälleliga arenorna för barn och unga i åldern 7 till 15 år, innebär stora
konsekvenser för känslan av tillhörighet. Denna problematik berörs på ett ingående
sätt i forsknings-rapporten Skolk ur elevernas och skolans perspektiv.30I rapporten
framhålls att skolan är en av de viktigaste sociala arenorna i samhället för identi
fiering, diagnostisering och behandling av olika former av avvikelser hos eleverna.
Vidare konstateras att skolans arbete med att definiera och särskilja elever kan spåras
tillbaka till folkskolans införande då elever i olika former av svårigheter särskiljdes
från den ordinarie undervisningen. Detta bidrog till att gränserna för den rådande
normaliteten synliggjordes och förtydligades. Betraktat ur ett sociologiskt perspektiv
kan skolk vara ett uttryck för kognitiva begränsningar, ett avvikande beteende i
förhållande till full närvaro i grundskolan. Steget mellan att en elev blir betraktad
som avvikare ligger nära att denne också upplever en känsla av utanförskap. Detta
kan dock gälla även elever utan direkta skolsvårigheter men som upplever skolan
trist och meningslös utan utmaningar. Utanförskap i skolan kan här kännetecknas av
att en elev inte upplever riktig samhörighet med sin klass eller skolmiljön.
I skolverkets rapport Skolfrånvaro och vägen tillbaka (2010) ges en sammanfat
tande beskrivning i ett antal punkter av vad skolan behöver tänka på i sitt ansvar om
allas rätt till skola och utbildning.31 Det handlar om betydelsen av arbetsmiljön och
undervisningens innehåll och utformning för att frånvaro inte ska uppstå och om
30 Strand, Skolk ur elevernas och skolans perspektiv (Avhandling)
2013 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616946/FULLTEXT01
31 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D2356
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personalens bemötande och engagemang. Det handlar också om att det finns ett posi
tivt samarbete med hemmet. Goda rutiner för frånvarouppföljning är nödvändiga.
Insatser och att det görs en allsidig utredning av de bakomliggande orsakerna till
frånvaron innan beslut fattas om åtgärder. Det visar sig att många av orsakerna till
ogiltig frånvaro är skolrelaterade och kräver åtgärder i skolan. Det finns också många
elever som har en svår livssituation och problem som skolan inte kan lösa och som
det inte heller är skolans ansvar att lösa. Det måste därför finnas en beredskap och
en organisation för kontinuerlig samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och
ungdomspsykiatrin. Elevhälsan har här en viktig roll. Det betonas också att ämnet
idrott är särskilt utsatt när det gäller skolk vilket behöver analyseras vidare.
Skolk är ofta ett uttryck för en riskfylld livssituation eller allmänt en reaktion
på något som inte fungerar. Om skolket får fortgå, kan det bli inkörsporten till ett
förstärkt utanförskap eller leda till missbruk.32 Skolk kan även betraktas som ett
socialt utanförskap från klassens gemenskap. Ofta har det en koppling till inlärnings
svårigheter som gör det svårt för eleven att förstå lärarens instruktioner. Skolk kan
också uppstå som en följd av andra orsaker såsom mobbning eller att undervisningen
uppfattas alltför ointressant, att den inte ger några utmaningar och inte visar på nå
got nytt. I en av de studerade rapporterna33 vilken omfattar före detta ungdomar från
Rosengård i Malmö, framhålls att dessa inte upplevt sig passa in i klassgemenskapen.
De saknade begripligt sammanhang och lagom anpassade krav liksom möjlighet att
påverka sin situation, vilket enligt studien, sannolikt bidrog till känslan av utanför
skap. Skolk är en företeelse som direkt berör de skolkande ungdomarna själva, deras
familjer, skolorna och i ett längre perspektiv hela samhället. Enligt den avhandling
på området som har studerats (Strand 2012) kan ungas val att inte delta i skolarbetet
vara ett tecken på ett utanförskap och kan höra samman med skolans sorteringsprak
tiker. Med detta menas dess tendens att sortera elever som normala eller avvikande.
En vanligt förkommande definition av skolskolk är elevers frånvaro från skolan utan
föräldrars eller skolans godkännande. Strand hänvisar även till internationella stu
dier. Flera sådana studier visar att det finns ett samband mellan skolk och missbruk
av alkohol och droger. Under perioder av skolk visar det sig att användandet av olika
typer av droger ökar markant. I olika amerikanska studier framkommer också att
det finns ett signifikant samband med dåliga skolresultat, ökad depression, sociala
problem samt minskat deltagande i skolsporter. De visar också att det finns samband
mellan skolk, drogmissbruk och ungdomsbrottslighet. Dock visar flera studier också
att skolket också kan vara en följd av utsatthet och redan påbörjat missbruk. Även
i en svensk studie visar resultat att det finns ett tydligt samband mellan skolk och
alkohol bland flickor i årskurs nio (Hvitfeldt & Nyström, 2009).
32 Sundell, K. Drog- och riskbeteenden hos Stockholmsungdomar. Resultat från 2002 års drogvanein-ventering i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. FoU-rapport 2003:2,
Stockholm: Forsknings- och Utvecklingsenheten, Socialtjänstförvaltningen. Stockholms stadsarkiv: 33- Barn och ungdom.
2003
33 Jönsson, A. (2010). Vi var Rosengårds problemungdomar-hur
gick det sen? Lund: Studentlitteratur.
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Mobbning
Inom ramen för forskningen kring barns utanförskap berörs mobbning i ett antal
rapporter. Det är främst inom skolan detta är belyst då det är den arena i vilken
barnen spenderar större delen av sin vakna tid. Detta kan beskrivas som ett utan
förskap där vissa inte tillåts delta och därmed hamnar i ett sorts socialt utanförskap i
förhållande till klassen eller gruppen.
I en rapport från Friends (2013)34 beskrivs ingående omfattningen av problematik
kring mobbning. Rapporten från Friends är baserad på data från Friends kartlägg
ningstjänst där 36 698 barn har svarat på frågor om mobbning och kränkningar.
Kartläggningen visar att de allra flesta barn trivs i skolan och mår bra. Men trots detta
så uppger nära var femte elev att de har blivit kränkta av en annan elev det senaste
året. Samtidigt uppger var tredje lärare att de inte känner till att någon elev på deras
skola har blivit kränkt det senaste året. På frågan om varför man blir kränkt uppges
ofta att det har att göra med de ungas fritidsintressen, klädstil, musiksmak, sport etc.,
men även utifrån deras kön eller etniska bakgrund.
I en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen presenterar (rapport 2010:1)35
ges en beskrivning av skolors arbete kring mobbning, trakasserier och kränkande
behandling: granskningen omfattar totalt 50 grundskolor spridda över landet. I de
granskade skolorna framkommer att det förekommer att elever blir utsatta, utsätter
andra eller bevittnar utsatthet, dock i varierande grad. Trots olika insatser klarar
många av skolorna inte att få bestående stopp på kränkningar och trakasserier.
I granskningen framkommer att kränkande behandling och trakasserier ibland
bagatelliseras, det vill säga ses som naturliga inslag i skolans vardag. Det förekom
mer även att elever upplever sig kränkta av personal i de granskade skolorna. Detta
är särskilt allvarligt med tanke på att eleverna är i en beroendeställning gentemot
sina lärare. Låg vuxennärvaro är en problematik kopplad till mobbning. Kvalitets
granskningen visar att vuxennärvaron vid elevernas schemafria tid är låg vid flera av
de besökta skolorna. Det betyder till exempel att elever har raster, köar i matsalen
och byter om till idrotten utan att vuxna finns tillgängliga om något problem skulle
uppstå. Ofta finns rastvaktschema på skolorna men de följs inte alltid i praktiken. Ett
flertal skolor använder sig av system med kamratstödjare. Kvaliteten på det arbetet
varierar. Ibland är kamratstödjarna en viktig informationskälla för personalen avse
ende förekomsten av trakasserier och kränkningar. Det finns också skolor i gransk
ningen där elever upplever att kamratstödjarna har ansvar för att lösa konflikter.

34 http://www.friends.se/$-1/file/friends-ettan/pdf-1/friendsrapporten-2013.pdf
35 http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/trakasserier/slutrapport-trakasserier-och-krankningar.
pdf
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Ytterligare en problematik kopplat till kränkningar som framkommer i Skolinspektio
nens granskning är att elever ibland har lågt förtroende för vuxna. Personal vid några
av de granskade skolorna har inte vunnit elevernas förtroende när det gäller vuxnas
förmåga och vilja att hantera konflikter och utsatthet. Vid flera skolor väljer elever
att hantera situationer där kränkande behandling och trakasserier uppstått utan att
blanda in personal. Orsaken till att personal inte alltid är involverad i konflikthante
ring varierar. Ibland litar eleverna inte på att personalen kan göra något bestående åt
situationen. Ibland är de rädda för att bli utsatta för repressalier av andra elever om
de vänder sig till personal. Ibland tycker eleverna att konflikthantering tar för lång
tid om de blandar in personal. Oavsett den bakomliggande orsaken innebär det att
skolan kan förlora ett viktigt tillfälle att förankra den värdegrund samhället vilar på.
Konflikter riskerar att lösas utanför ramarna för denna värdegrund.
Flera av de granskade skolorna genomför ingen kartläggning för att ta reda på
var och när riskerna är som störst för att kränkande behandling och trakasserier ska
uppstå. Det finns dock också skolor som genomför en sådan kartläggning på ett bra
sätt. Ibland saknas elevernas medverkan i detta arbete medan de ibland är delaktiga.
Att genomföra kartläggningar tillsammans med eleverna är, enligt uppgifter i
Skolinspektionens rapport, ett enkelt sätt att få med sig dem i värdegrundsarbetet.
Elever har en unik kunskap om situationen på sina respektive skolor och en sådan
samverkan underlättar för 36skolorna att bedöma vilka riktade insatser som behöver
vidtas för att garantera elevernas trygghet i skolan. En förutsättning för att skolorna
ska kunna upprätta planer mot kränkande behandling som blir ett kraftfullt redskap
i värdegrundsarbetet är att de grundas i en kartläggning av vilka behov som finns på
skolan i detta avseende. Rutiner finns men följs inte. De flesta av skolorna har rutiner
för det åtgärdande arbetet, även om några saknar det. Men vid många skolor följer
inte personalen de rutiner som finns i arbetet. Det saknas reflektion över förhåll
ningssätt och normer. På flera av de granskade skolorna reflekterar personalen heller
inte över sitt eget förhållningssätt eller sina egna normer, varken sinsemellan eller
tillsammans med elever. Detta kan också ha en påverkan som stärker ungas känsla av
utanförskap.

Kategorisering
De som av olika anledningar beskrivs som att de inte passar in i de mallar som finns
för elever i den svenska skolan på grund av olika former av funktionsnedsättningar eller sociala problem hamnar enligt vissa forskare i en form av påtvingat
utanförskap. Detta kan kopplas till olika synsätt kring hur man betraktar de enskilda
eleverna och den skola de går i. Vanligt förekommande i många skolor har varit det
så kallade ”kategoriska” synsättet. Det innebär att en problemsituation tillskrivs den
enskilda eleven som resultat av hans/hennes individuella brister eller tillkortakom
manden istället för orsakat av elevens omgivning.37 Ett annat synsätt, det ”rationella”,
36 http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:329990/FULLTEXT01
37 jfr. Emanuelsson et al., 2001; Hjörne, 2004; Nilholm, 2005
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innebär att elevens problemsituation ses som något som uppstår i mötet mellan
individ och omgivning.38 Ett systemteoretiskt förhållningssätt skulle kunna betraktas
som en utveckling av det senare synsättet, i vilket fokus flyttats från den individuella
eleven till omgivningen.
I avhandlingen Unga i normalitetens gränsland: undervisning och behandling
i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende, beskrivs två
former av särskiljande praktiker. Dels särskilda undervisningsgrupper och dels
HVB placeringar. I studien riktas intresset mot särskilda verksamheter som har till
uppdrag att erbjuda barn och unga som inte anses fungera i den reguljära skolan
en alternativ tillvaro. Dessa verksamheter anordnas dels inom ramen för skolan
(särskilda undervisningsgrupper) och dels genom socialtjänstens insatser (hem för
vård eller boende, HVB2). Skolan kan vara en viktig skyddande faktor, men om de
unga befinner sig utanför gemenskapen kan skolgången istället vara en av de största
riskfaktorerna för de ungas upplevelse, är en sak som lyfts i avhandlingen. Stort
utrymme ges i avhandlingen till ”kategorisering” som ett mänskligt beteende som
kan skapa utanförskap.
Rapporten Bakom fasaden - Barn och ungdomar i den sociala barnavården
berättar (2001) 39 visas hur HVB hem kan fungera som särskiljning av individer
som inte passar in i det som är ”normalt.”. I rapporten Mot en inkluderande skola?
Skolledares syn på specialpedagogiska insatser (2008) 40 går det att få ytterligare
information kring omfattningen av särskilda undervisningsgrupper och hur de
används. Av resultatet framgår att allt fler elever segregeras ut från sin hemskola
till särskilda undervisningsgrupper, gemensamma för flera skolor eller kommuner.
Eleven måste därigenom lämna sin egen skola för att gå i skola i ett annat område.
Samtidigt förefaller särskilda undervisningsgrupper på de egna skolorna vara färre,
mindre permanenta och mer flexibla jämfört med tidigare studier. Elever som inte
klarar målen riskerar att segregeras med den öppna agendan att få adekvat undervis
ning i en lugnare miljö och med den dolda att inte verka hindrande på övriga elevers
utveckling eller skolans popularitet. I studien framhåller skolledarna att det fria
skolvalet, även de i socialt relativt tunga områden, sporrar till förnyelse och utveck
ling av skolan. Men det finns också rektorer i starkt segregerade områden som ser
hur resursstarka familjer flyttar sina barn till andra skolor vilket gör att deras egen
skola riskerar att bli ännu mer segregerad, ibland mer än vad som är fallet i själva
bostadsområdet. En fördjupad bild inom området inkludering ges i rapporten Skolan
och Aspergers syndrom. Erfarenheter från skolpersonal och forskare.41 Även i den
rapport som refererats till tidigare, Strand (2013)42 berörs kategoristering på ett
ingående sett.
38 (jfr. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001)
39 http://www.barnombudsmannen.se/Global/Publikationer/
arsrapport%20bakom%20fasaden%202011.pdf
40 http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/52.pdf
41 http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpu
b%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3
Fk%3D2282
42 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:616946/FULLTEXT01
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Hälsa
Ohälsa som en effekt av eller en väg till utanförskap är väl belyst i ett antal olika
myndigheters rapporter. Detta görs bland annat i rapporten Den ojämlika hälsan
(2007)43 En av författarna i rapporten, Ilona Koupil, beskriver bland annat hur
ohälsa går i arv. Maria Kölegård Stjärne och Johan Fritzell skriver i samma skrift ett
kapitel om hur din hälsa påverkas av var du bor. Även i det bidrag IFAU gjort (Nitlott
i barndomen) till en större SOU (Statens offentliga utredningar, SOU 2010:64) är
dessa perspektiv belysta. Här görs det på ett tillgängligt sätt och flertalet internatio
nella forskare belyses. 44
Dåliga uppväxtförhållanden kan leda till sämre hälsa. I en omfattande metaanalys
gjord av Currie (2009) beskrivs sambandet mellan föräldrars socioekonomiska
status och barns hälsa. I samma skrift beskrivs även kortfattad vad viss internationell
forskning säger är effekterna av ohälsa i ett längre perspektiv.
Folkhälsoinstitutet har gjort en kunskapsöversikt Närmiljöns betydelse för barns
och ungdomars hälsa och välbefinnande (2004) på detta område.45 Totalt identi
fierades 16 studier som uppfyllde uppställda kvalitetskrav angående perspektivet
hälsa. Översikten visar att en resursrik närmiljö både minskar risken för att barn
ska födas med låg födelsevikt och för att barn ska utveckla beteendeproblem. Det
är känt att risken för låg födelsevikt och beteendeproblem är lägre i socialt gynnade
familjer. Vad denna genomgång tillför är att bostadsområdets karaktär förefaller ha
en självständig effekt, oberoende av den enskilda familjens situation. Flera analyser
tyder vidare på att effekter av bostadsområdet inte bara adderas till den enskilda
familjens risk utan även förstärker denna. Även den från 2013 Barn och unga 2013.
Utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder 46 är
mycket relevant och där visas hur utvecklingen ser ut på området ohälsa och utanför
skap i Sverige.
För en mer tydlig koppling till en kommunal kontext finns även en rapport som
Malmökommissionen gjort som heter Barn i Malmö - Olika livsvillkor ger ojämlik
hälsa 47. Mycket är kopplat till situationen i Malmö men kapitel 13 om barns hälsa
kopplat till bostadsområde är kanske mest central och relevant. Här redovisas utifrån
ett antal internationella studier att det finns ett samband mellan ojämlikhet i hälsa
och egenskaper i det område där ett barn växer upp. Forskningen visar att barn som
växer upp i socioekonomiskt utsatta områden löper ökad risk att utveckla olika typer
av hälsorelaterade problem oavsett deras individuella egenskaper. Bostadsområdens
socioekonomiska status antas påverka barns och ungdomars hälsa genom tillgång till
43 http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/
Den_ojamlika_halsan.pdf
44 http://www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2011/Nitlott-i-barndomen--familjebakgrund-halsa-utbildning-och-socialbidragstagande-bland-unga-vuxna/
45 http://www.fhi.se/PageFiles/3240/r200427narmiljonsbetydelse.pdf
46 https://www.fhi.se/PageFiles/17198/R2013-02-Barn-ochunga-2013.pdf
47 http://www.socmed.gu.se/digitalAssets/1391/1391056_barnsh--lsa-i-malm--_marie-k--hler.pdf

Barn och ungas utanförskap 27

föräldrastöd, informella sociala nätverk mellan de som bor i området, hur de boende
i området ser på barnuppfostran uppfattningar om vilka risker som finns i området
och tillgång till resurser så som lekplatser och förskolor. Internationell forskning
visar också att miljöer där barn inte känner sig trygga, miljöer som de inte kan
kontrollera eller där de inte känner sig sedda och hörda kan ge negativa effekter på de
ungas välbefinnande. I förlängningen kan detta leda till att de utvecklar olika typer av
sociala problembeteenden, så som självskadebeteende, missbruk eller kriminalitet.
Rapporten från Malmö högskola avslutas med ett antal aspekter som ligger till
grund för åtgärder i Malmö stad, men som på ett ganska tydligt sätt kan betraktas
som centrala för att främja barns hälsa och välbefinnande samtidigt som det motver
kar ett utanförskap.
”För att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för alla barn krävs:
•

aktiva insatser för att minska barnfattigdomen.

•

fler bostäder som barnfamiljer har råd att bo i och förebyggande arbete mot
vräkningar.

•

hög kvalitet i förskola/skola och tillgång till förskola/skola för alla barn,
inklusive papperslösa barn.

•

att miljö- och stadsplanering genomsyras både av barnperspektiv och av
barnets perspektiv, av barns delaktighet och utgår från hälso-främjande
strategier. Skapa fler mötesplatser, öppna förskolor, lekplatser, gröna miljöer
som stimulerar lek och rörelse, öka barnsäkerheten allmänt och i trafiken.

•

att möjligheter till meningsfull fritid för alla barn skapas. Satsa på bibliotek,
fysisk aktivitet, kultur, skapande verksamheter och sociala arenor utan alkohol,
droger och tobak för barn och unga.

•

att förebyggande arbete mot våld, omsorgs-svikt och sexuella övergrepp på
barn prioriteras. Öka identifiering av barn som far illa. Stärk samverkan mellan
myndigheter och verksamheter och prioritera insatser för drabbade barn. Öka
stödet till familjer med sociala problem.

•

att en sammanhållen hälsovård för barn skapas med mödrahälsovård, barnhälsovård, elevhälsa och ungdomshälsa. En form är familjecentraler med vidgat
uppdrag.

•

att föräldrastödet utvecklas så att det når alla föräldrar samt att stöd för föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk, kognitiva funktionshinder, adoptivbarn och
andra utsatta grupper utvecklas.

•

att hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, görs reellt tillgänglig för alla
barn på lika villkor oavsett status eller härkomst.

•

att ett systematiskt och planerat mottagande av nyanlända barn med tydliga
hälsofrämjande och inkluderande strukturer skapas.”

•

(Källa: Malmö Högskola, Barn i Malmö - Olika livsvillkor ger ojämlik hälsa, s.
186-187)
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Modeller för samhällsekonomiska beräkningar
Modell för socioekonomiskt bokslut – Nilsson och Wadeskog
Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog har inom ramen för det
gemensamma företaget Institute for Socio Ecological Ekonomics AB (SEE AB) skrivit
en mängd rapporter och genomfört ett stort antal föreläsningar kring socioekonomis
ka bokslut i Sveriges kommuner.48 Med ett socioekonomiskt bokslut avses en modell
där förebyggande arbete för personer som riskerar att hamna i utanförskap jämförs
med vad som händer i framtiden om inget görs. För detta beräknas sedan en uppskat
tad kostnad vilken värderas relaterat till om man väljer att avstå från att erbjuda olika
insatser eller om samhället väljer att avstå sådana insatser. Beräkningar görs på såväl
kort sikt som lång sikt. På så sätt identifieras det s.k. marginaliseringsgapet vilket
visar att ju längre tid en person befinner sig i utanförskap, ju mer ökar samhällets
årliga kostnad för detta gap.
Enligt Nilsson och Wadeskog uppgår en uppskattad kostnad för en person som
hamnar i utanförskap till ca 350 000 kronor per år, men där detta belopp ökar med
personens stigande ålder. Dessutom tillkommer kostnader för det produktionsbort
fall som blir följden av att personen inte arbetar. Att kostnaden ökar ju längre tid en
person befinner sig i utanförskap är bland annat en följd av att utanförskap ofta föder
sämre och sämre förutsättningar för individen. Det kan handla om missbruk, psykisk
ohälsa, kriminalitet eller andra negativa förhållanden vilket leder till en för individen
negativ spiral i dennes livssituation.
När Nilsson och Wadeskog genomför ett socioekonomiskt bokslut för exempelvis
en ungdom på glid gör de en beräkning av vad det innebär för samhället om insatser
genomförs alternativt att samhället avstår från detta. Nedan följer ett teoretiskt
exempel på vad ett socioekonomiskt bokslut handlar om.
”Ungdom på glid”
Insats

Ingen insats

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Ökad produktionsförmåga

Kostnader för
insatsen

0 kr

Minskad produktions
förmåga

Minskade välfärdskostnader

Ökade välfärdskostnader

48 Se www.seeab.se

Barn och ungas utanförskap 29

Modell för samhällsekonomisk utvärdering –
NyttoSam och payoff
Företaget Payoff 49 startade upp år 2007 av en nationalekonom och en socionom som
tillsammans såg ett behov av att tänka mer långsiktigt när det gäller investeringar i
människor. Grundarna hade sedan tidigare lång erfarenhet av att påvisa ekonomiska
resultat från insatser inom det sociala området åt exempelvis Socialstyrelsen, Försäk
ringskassan, AMS, kommuner, arbetsmarknadsenheter och åt olika EU finansierade
projekt. Den ena av grundarna hade tidigare i samverkan med Samhall resurs AB
tagit fram ett IT-verktyg, SamPop, för att underlätta beräkningar av samhällseko
nomiska effekter. Detta verktyg tar hänsyn till gällande lagstiftning och krav t.ex.
när det gäller beräkningar av skatter och avgifter och sätter enskilda projekt eller
insatser i fokus. Syftet är att möjliggöra bedömningar av en specifik insats effekt rent
ekonomiskt. Det handlar både om ekonomiska effekter för samhället i stort och för
de enskilda individer som berörs av insatsen. Metoden är avgränsad till ekonomiska
effekter. De mer kvalitativa effekterna som gäller enskilda individers välmående
och hälsa bedöms svåra att värdera och är snarast omöjliga att beräkna kvantitativt
även om dessa faktorer har avgörande betydelse för valet av insats. För denna typ av
effekter krävs mer kvalitativa metoder som fokuserar på människors upplevelse. Här
betonar Payoff att man parallellt med samhällsekonomiska beräkningar bör ställa
kvalitativa frågor till de berörda personerna t.ex. hur de ser på den egna motivatio
nen, självkänslan, självförtroendet osv. som en följd av de insatser som gjorts. Denna
typ av frågeställning finns således inte med i det verktyg som har utvecklats.
IT-verktyget SamPop har sedan 2007 successivt utvecklats och går numera under
benämningen NyttoSam. I korthet omfattar analysen en föremätning där en kartlägg
ning görs av individers försörjningssituation före insatsen. Föremätningen jämförs
därefter med deltagarnas situation och försörjning efter den insats som gjorts. Däref
ter beräknar verktyget dels effekterna för samhället, dels för aktörer som på olika sätt
berörs av insatsen. Det kan t.ex. handla om kommunens, arbetsförmedlingens eller
försäkrings-kassans kostnader kopplat till de enskilda individerna. Även kostnader
som hör direkt samman med insatsen beräknas. Det kan t.ex. handla om personalens
arbetstid, olika aktörers medverkan och finansiering eller externa tjänster som köps
in. Genom att jämföra individens ekonomiska situation före insatsen med utfallet
efter kan den totala lönsamheten beräknas. Denna beräkning kan göras dels på kort
sikt dels på längre sikt. Payoff har även gjort en indelning där projektet kategoriserats
utifrån deltagarnas problembild och vilken typ av projekt det gäller enligt ett klas
sificeringssystem som underlättar jämförelser mellan olika projekt.
Som framgår av beskrivningen är verktyget i sin nuvarande form inte är anpassat
till barn och unga då det huvudsakligen har fokus på en individs försörjning. Kopplat
till insatser för barn och unga och investeringar som gör för att stärka deras framtida
möjligheter kan de jämförelser som gjorts uppdelat på individer med olika proble
matik ändå ha ett värde då man studerar barn och unga som riskerar att hamna i ett
långvarigt eller permanent utanförskap.
49 http://www.payoff.se/
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Sammanfattande kommentarer

Kartläggningen av studier med fokus på barn och unga (7 till 15 år) i utanförskap har
omfattat en genomgång av ca 100 forskningsrapporter, myndighetsrapporter och
övriga studier. I den kategorisering som gjorts har ett antal frågeområden identifie
rats som är vanligt förekommande när det gäller ungas utsatthet och utanförskap.
Frågeområden som är särskilt återkommande i dessa studier vilket framgår i diagram
1.
Diagram 1. Fokuserade områden i rapporterna som kartlagts om barn och ungas utanförskap (digrammet anger antal per område).

Av diagrammet framgår att drygt hälften av de 97 rapporter som studerats, 55 av
de studerade rapporterna, särskilt belyser området skola. Detta är det frågeområde
som särskilt varit prioriterat i kartläggningen. Andra framträdande områden som i
rapporterna framhålls ha betydelse för barn och ungas utanförskap, antingen direkt
eller indirekt genom den ungas familjesituation, är frågor som rör bostadssegrega
tion samt medborgarskap och demokrati. Dessa frågor kopplat till barn och unga tas
upp i ungefär var tredje rapport. Minst vanligt är att rapporterna belyser området
kriminalitet och/eller missbruk. Detta gäller totalt sju av de studerade rapporterna.
Oavsett antalet rapporter som belyser olika frågor går det inte att fastställa vad som
har störst betydelse för den ungas upplevelse. Det är vanligtvis flera olika faktorer
som tillsammans påverkar att en ung person hamnar i en situation som präglas av ett
utanförskap.

Framträdande resultat i kartläggningen
Tryggheten i att ”bli sedd”
Sweco konstaterar utifrån de rapporter som studerats att det finns ett antal faktorer
som tycks ha en avgörande betydelse för att motverka en utveckling där barn och
unga riskerar att hamna i ett utanförskap. En sådan sak är betydelsen av att den
unga personen upplever sig ”bli sedd”. Att vuxna, föräldrar eller andra som verkar i
nätverket kring en individ, tar sitt ansvar för att uppmärksamma och stötta en positiv
utveckling är centralt i sammanhanget. Här handlar det inte enbart om de ungas
föräldrar utan även om andra vuxna t.ex. personal i skolan, polisen, sociala myndig
heter.
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En intressant aspekt som har betydelse för utvecklingen av ett utanförskap bland
de unga är även de attityder som finns och den bild som är etablerad av typiska
utanförskapsområden. Att unga upplever att deras bostadsområden utifrån betraktas
som utsatta är här olyckligt, inte minst då många av dess unga personer trivs i sina
bostadsområden. De känner sig trygga och förefaller snarare påverkas av andras
uppfattning att deras områden uppfattas som negativa än av den egna upplevelsen.
Upplevelsen av att man inte är lika betydelsefull och ges möjligheter på motsva
rande sätt som barn och unga i mer välmående områden har visat sig ge grogrund
för destruktiva handlingar. Bland unga personer uttrycks detta i vissa fall genom
skadegörelse. Detta gäller inte minst stenkastning och de bilbränder som blivit
alltmer vanligt förekommande de senaste åren. För att motverka en sådan utveckling
har det i flera studier visat sig att exempelvis hiphopkulturen har bidragit till att
unga fått en möjlighet att bli sedda, något som framhålls stärka såväl deras självbild
som deras självkänsla. Dessa ungdomar känner att de är något vilket främjar deras
framtida möjligheter.

Skolans roll
Skolan är ett dilemma på olika sätt enligt de rapporter som har studerats. Dels
har etableringen av friskolor haft en negativ påverkan för de unga som blir kvar i
mer utsatta skolor där många av eleverna lever i socialt utsatta sammanhang. En
försvårande omständighet är även de attityder och omedvetna förhållningssätt som
aktörer har i myndigheter som verkar kring de utsatta unga människor som riskerar
att hamna i ett utanförskap. Detta är en fråga som sannolikt kan kräva olika typer av
åtgärder för att detta ska bli mer synligt. Ett exempel är den rådande synen på utbild
ning där fokus huvudsakligen ligger på betyg och behörighet.
Elevernas skolresultat, lärartätheten på skolorna och andra kvantitativa mått som
ofta hänvisas till förefaller ha mindre betydelse för valet av skola än de attityder som
etablerats kring skolorna. Detta är intressant att ha i åtanke när åtgärder sätts in för
att förbättra olika skolors rykte. Ett annat intressant resultat är den motsägelsefull
het som finns kring hur olika aktörer väljer att agera och engagera sig för att stödja
eleverna. Att skolpersonal och andra vuxna engagerar sig för att stärka de unga visar
sig i vissa sammanhang få precis motsatt effekt. Agerandet stärker i stället de ungas
känsla av att vara utanför. Inom detta område kan det vara angeläget att hitta andra
förhållningssätt. Istället för att bidra till att de unga känner sig stolta och uppmärk
sammade bidrar det till en negativ bild av den egna situationen då stödet i sig visar
att de unga har en sämre situation och sämre förutsättningar än andra.
Det finns även andra problem som hör samman med skolan. Ett exempel är att
elever väljer att skolka. Detta är en problematik som ofta mer har en koppling till
olika sociala problem kring den unga individen som egentligen inte har med skolan i
sig att göra. Snarare har skolk oftare sin grund i en social problematik. Det kan även
handla om psykisk ohälsa och missbruk.
Ytterligare en problematik som kan kopplas till ungas utanförskap är frågan om
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inkludering alternativt exkludering. Att utrikesfödda i förberedelseklass eller unga
med någon form av funktionshinder (t.ex. Asberger, autism, dyslexi) exkluderas
från ordinarie skolklasser och många fall även på andra skolor och istället placeras i
särskilda undervisningsgrupper är något som forskningen visar snarare bidrar till ett
ökat utanförskap än stärker dessa elever. Detta gäller trots att avsikten som funnits
och som handlar om att stödja dessa målgrupper egentligen är den helt motsatta. För
att minska en utveckling som bidrar till utanförskap är det enligt olika forskningsrap
porter, men även i den reglering som styrdokumenten formulerat för skolan, av stor
vikt att det finns ett inkluderande förhållningssätt gentemot eleverna där de unga
oavsett sina förutsättningar ges möjlighet att utvecklas i ordinarie sammanhang.

Samhällsekonomiska nyttoaspekter
Om man lyfter blicken till ett mer övergripande samhällsperspektiv är de beräkningar
som görs av samhällsekonomisk nytta en intressant vinkling. Under de senaste
åren har kommuner och myndigheter alltmer intresserat sig för att analysera olika
socioekonomiska/samhällsekonomiska vinster av olika åtgärder som sätts in kopplat
till individer som är i eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Detta har på många
håll visat sig uppfattas som såväl intressant som relevant som grund för olika beslut
om åtgärder. Att olika aktörer, såväl inom myndigheter som i kommuner ges möjlig
het att på ett konkret sätt få inblick i hur olika åtgärder inte enbart gynnar de personer
som riskerat ett långvarigt utanförskap utan även de egna ekonomiska förutsättning
arna är något som kan ge positiva konsekvenser för de barn och unga som riskerar att
hamna i ett långvarigt utanförskap. I sammanhanget är det också viktigt att notera
att de ekonomiska vinsterna inte är den enda vinsten. Ännu mer avgörande är kanske
de resultat som detta ger för individerna i form av ökad motivation, självkänsla och
självförtroende. Flera samhällsekonomiska analyser som Sweco Strategy ansvarat för
de senaste åren (t.ex. projekt Sigrid vid Arbetsförmedlingen i Gävle, Ung Kraft vid Ar
betsförmedlingen i Sundsvall och projekt Back on Track vid Jämtland länsmuseum i
Östersund) visar alla att olika insatser riktade till unga ofta ur detta perspektiv har ett
särskilt stort värde för de enskilda individerna. Ett resultat som är intressant i sam
manhanget är att de positiva effekterna för yngre personer generellt är mer positivt än
hos äldre när det gäller bilden av hur projekten stärkt individerna. Genom att insatser
både ger effekter som handlar om ekonomisk nytta och upplevelser av sådant som på
olika sätt förbättrar individers livskvalitet är detta sannolikt något som olika aktörer
kan betrakta som väl värt att fundera vidare kring i ett fortsatt utvecklingsarbete.
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Otrygghet och segregation, 2008
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Urbant utvecklingsarbete, 2013

Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt, 2010
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Boendeinflytande i praktiken, 2010
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BEO

Bakom fasaden - Barn och ungdomar i den
sociala barnavården berättar, 2011
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BEO
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Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i
arrest och häkte, 2013
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X

SPSM
SPSM

FHI
FHI

Mot en inkluderande skola? Skolledares syn på
specialpedagogiska insatser, 2008

”Man vill ju vara som alla andra” Elevers röster
om delaktighet och inkludering med fokus på
elever med funktionsnedsättning, 2008

Närmiljöns betydelse för barns och ungdomars
hälsa och välbefinnande, 2004

Hur påverkas hälsan av delaktighet och inflytande i samhället, 2005

FHI

Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer
som påverkar hälsan och genomförda åtgärder

SKL
SKL

Att främja integration och social sammanhållning, 2012

Barn och unga här, nu och framåt, 2013

X

X

SKL

Nyanlända elevers utbildning: goda exempel
från tio kommuner, 2010

X

X

Synligt lärande Presentation av en studie om vad SKL
som påverkar elevers studieresultat, 2011
X

X

SIS

För alla elevers rätt till lärande och utveckling!
Ett samverkansprojekt mellan statens institutionsstyrelse (S iS) och Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM), 2010

X

X

Kartläggning av insatser för barn och ungdomar FHI
i risksituationer, 2010

X
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Socialstyrelsen

Folkhälsa och sociala förhållanden – Lägesrapport 2007
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Länsstyrelsen i Gävleborgs län

”Låt mig få veta att jag är en som kan” – om
frustrationsgap, skuldbeläggning och utanförskap. En rapport om soci--ala risker och social
oro i Gävleborgs län, 2013
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Skolfrånvaro och vägen tillbaka, 2010

Resursfördelning utifrån förutsättningar och
behov?, 2009

Skolan och Aspergers syndrom, 2009

Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?,
2009

Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, 2012

Med annat modersmål - elever i grundskolan
och skolans verksamhet, 2008

Kommunernas resursfördelning till grundskolor,
2012

X
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Ungdomsstyrelsen
Vetenskapsrådet
Utbildnings-departementet

Ung idag 2013 En beskrivning av ungdomars
villkor, 2013

Nyanlända och lärande - En forsknings-översikt
om nyanlända elever i den svenska skolan, 2010

Flickor, pojkar, individer - om betydel-sen av
jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan, SOU 2010:99

X

X

Ungdomsstyrelsen

Fokus 08 - om ungas utanförskap En analys av
ungas utanförskap, 2008
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Socialstyrelsen
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Social rapport 2010
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X

Skolverket

X

Skola
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Utbildning för nyanlända elever – rätten till en
god utbildning i en trygg miljö, 2012
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Utbildnings-departementet

Utbildning för nyanlända elever, Ds 2013:6

Marie Köhler

Barn i Malmö – olika livsvillkor ger ojämlik hälsa
Marie Köhler m.fl. Forskare, 2012

Malmö stad/Region Skåne

Malmö stad/ Nihad Bunar

Skolan och staden – forskningsperspektiv på
integration och skolrelaterade klyftor i den
moderna staden, 2012
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Utgiven av

Utbildnings-departementet

Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig
utbildning, SOU 2010:95

Rapporter från regioner och kommuner

Utbildnings-departementet

Utgiven av

Skolan och ungdomars psykosociala hälsa, SOU
2010:80
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X
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Rädda barnen/ Malmö högskola
Rädda barnen /Malmö högskola
Institutet för framtidsstudier
Lasse Mattila, socionom

Magnus Dahlstedt (Linköpings universitet) & Fredrik Hertzberg (Stock-holm
University)
Torun Börtz, journalist
Linköpings universitet, seminarium 4/6
2013
OECD
OECD
BRIS och SOS barnbyar
Friends

På marginalen – Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 2012

Välfärd, inte för alla 2011

Utanförskap. (Antologi) 2011

Att förebygga livslångt utanförskap - en handbok för vuxenvärlden runt utsatta barn och
ungdomar

Bok: Skola i samverkan: miljonprogrammet och
visionen om den öppna skolan /

Betongen brinner: om utanförskap i dagens
Frankrike /

Förorten, ungdomsuppror och framtidsutsikter.
Vilken roll spelar det civila samhället för social
förändring i utsatta områden?

Education at a Glance: OECD Indicators, 2013

Improving Health and Social Cohesion through
Education, 2010

När pengarna inte räcker 2012

Friendsrapporten 2013

X

Rädda barnen/ Malmö högskola

Barns ekonomiska utsatthet i Sverige, årsrapport 2012:2
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Unicef/Socialhögsko-lan Stockholm
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Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige
2012
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Manne Gerell, Malmö University publications in urban studies
Skolinspektionen

I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder,
kön, religion och sexuell läggning framställs
i ett urval av läroböcker, Rapport 285:2006,
Stockholm: Skolverket 2006

Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt
kapital, 2013

Skolors arbete vid trakasserier och kränkande
behandling, 2010
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