
BYENS UDSTØDTE bryder med den eksotiserende vinkling i den offentlige diskurs og den konventionelle forsk-
ning og tager os med ind i Chicagos sorte ghetto og Paris’ afindustrialiserede banlieue’er, så vi kan se, at den 
urbane marginalisering ikke er den samme overalt. Bogen trækker på et væld af kilder: Fra feltstudier og surveys 
til historiske data. Loïc Wacquant viser, at årsagen til nedsmeltningen i den amerikanske bykerne efter 1960’erne 
ikke skal findes i fremkomsten af en “underclass”, men i statens og markedets fælles tilbagetrækning – en tilba-
getrækning, som er fostret af offentlige politikker, der privilegerer racesegregering og opgivelsen af bykernerne. 
Omvendt er udbredelsen af “ekskluderede” områder i de europæiske byer ikke et varsel om ghettodannelse. Den 
er et resultat af den opløsning af arbejderklassekvarterer, som finder sted på grund af presset fra massearbejds-
løsheden, udbredelsen af løsarbejde og den etniske blanding af befolkningsgrupper, der hidtil har været segrege-
ret, og det afføder nogle urbane formationer, der snarere er “anti-ghettoer” end gehttoer.
  Wacquants sammenligning af USA’s “sorte bælte” og Frankrigs “røde bælte” demonstrerer, at de statslige 
strukturer og politikker spiller en afgørende rolle for artikulationen af klasse, race og sted på begge sider af 
Atlanten. Den afslører også udkrystalliseringen af et nyt marginaliseringsregime, der er næret af lønarbejdets 
fragmentering, socialstatens nedskæringer og koncentrationen af forarmede kategorier i stigmatiserede områder 
– kategorier, der er frataget et formsprog, som kan udgøre et afsæt for at formulere positive kollektive identiteter 
og gøre fordringer overfor staten gældende. Disse ringeagtede distrikter er ikke blot efterladenskaber fra en svun-
den økonomisk epoke men også kuvøser for det sårbare proletariat, der opstår under den neoliberale kapitalisme.
 BYENS UDSTØDTE kaster nyt lys over den eksplosive blanding af tiltagende elendighed, ufattelig rigdom og 
betændt gadevold, der er genopstået i den vestlige verdens storbyer. Bogen tydeliggør de forskellige kausale veje 
og erfaringsmæssige former, som tilbagetrækningen har antaget i henholdsvis den amerikanske og den franske 
metropol, og derved bidrager den med nogle uvurderlige redskaber til at gentænke den urbane marginalisering og 
genoplive den offentlige debat om social ulighed og medborgerskab ved det 21. århundredes begyndelse.

Byens udstødte er endnu en milepæl inden for den komparative sociologi. Det er ikke bare en grundig og dybdeborende 
sociologisk beskrivelse af den amerikanske ghetto og den franske banlieue (hvor et af de væsentligste resultater er at 
gendrive den forestillede transatlantiske konvergens, som amerikaniserer vores forståelse af fænomener som margina-
lisering), det er et politisk værk af overordentlig stor betydning for vor tid.
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Med Wacquant i byen – En kort skitse 
af Wacquants sociologiske projekt og 
dets implikationer i en dansk kontekst
AF TROELS SHULTZ LARSEN, KRISTIAN DELICA OG  
ANDERS MATHIESEN

Med Wacquant i byen
Byens udstødte er et ambitiøst og vidtrækkende værk, der allerede har fået sta-
tus af ny-klassikker inden for sociologien såvel som inden for byforskningen. 
bogens empiriske genstandsfelt – der baserer sig på et omfattende empirisk 
arbejde og en række sammensatte analytiske principper – er den amerikanske 
ghetto og de franske banlieue’er – de tidligere arbejderkvarterer i periferien af 
de større byer – i begyndelsen af 1990’erne. bogen understreger, at disse for-
armede og forsømte områder er historiske og konkrete objekter, som hverken må 
fastfryses kunstigt i statiske typologier eller behandles som afgrænsede syste-
mer, der eksisterer uden for de sammensatte sammenhænge mellem marked, 
stat, klasse og etnicitet/race, der til stadighed producerer og reproducerer sig 
selv ved deres indskrivelse i det fysiske rum. bogen fremlægger i forlængelse 
af sine analyser et forskningsprogram om den avancerede urbane margina-
lisering og synliggør de kræfter, der former samme. Herved bidrager bogen 
til en historisk sociologi om nutiden, ja potentielt om den tid, der kommer. 
For som Loïc Wacquant bemærker, er det kun konturerne af den avancerede 
marginalisering, vi endnu kan ane i horisonten. de substantielle forandrin-
ger har vi stadig til gode. Set i dette lys tilføjer bogen en ekstra dimension til 
det komparative element, der empirisk og analytisk er helt central for bogen. 
da den på denne måde kommer til fremstå som en invitation til at foretage 
lignende analyser i nationale kontekster og til at diskutere principperne for 
sådanne analyser vis-a-vis dem, der fremlægges i Byens udstødte.

Som det allerede fremgår af de indledende strofer ovenfor, er Byens ud-
stødte et vidtrækkende og sammensat værk, der i alle aspekter bærer præg af 
en insisteren på at fusionere grundige teoretisk informerede empiriske studier 
med velfunderet teoriudvikling. Hertil kommer, at Loïc Wacquant har en di-
stinkt skrivestil og et sprog, der på én og samme tid er polemisk og komplekst, 
hvilket til tider gør det vanskeligt at forholde sig til de mange lag i bogen. Vi 
har derfor valgt at udforme denne introduktion på en måde, der gerne skulle 
give nogle pejlemærker for tilegnelsen af bogen og på samme tid introducere 
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lidt mere udførligt til Wacquant, der herhjemme i vide kredse stadig er mest 
kendt som Pierre bourdieus entusiastiske samtalepartner i bogen Refleksiv 
Sociologi (bourdieu og Wacquant 1996). dette til trods for, at Wacquant har 
en markant selvstændig produktion af forskningsartikler inden for en vifte af 
forskellige fagområder og en håndfuld bøger på samvittigheden. Samtidig øn-
sker vi også at skitsere en række af de analytiske principper, der ikke bare ken-
detegner Byens udstødte, men også Wacquants arbejde i en bredere forstand. 
Håbet er, at denne introduktion med fordel kan bruges som en “oversigt”, 
som det kan være en god ide at vende tilbage til under læsningen af de mange 
sider med den meget detaljerede “granskning” af den avancerede marginali-
sering på begge sider af atlanten. 

Oversigt over introduktionen og Wacquants analytiske 
principper

For at understøtte denne funktion som oversigt har vi her valgt at præsentere 
en kort gennemgang af introduktionens fem dele og de af Wacquants ana-
lytiske principper, der har været centrale i forhold til Byens udstødte, og som 
vi lægger vægt på i disse fem dele. det skal ikke forstås derhen, at vi foreta-
ger en fuldstændig dissektion af alle de analytiske principper og greb, som 
Wacquant bringer i spil.1 Vi har derimod valgt et uddrag af disse ud fra den 
betragtning, at det vil være til nytte for den læser, der ikke er bekendt med 
Wacquant og hans diskussioner af den avancerede urbane marginalisering, 
at få præsenteret og ekspliciteret samme. de analytiske principper relaterer 
sig både erkendelsesmæssigt til Wacquants forståelse af, hvad der betegner de 
historiske præmisser for produktionen af videnskabelig viden, og mere prak-
tisk-teoretisk til principperne for analyserne af byen samt specifikke steder og 
sociale grupper i byen.

Første del af introduktionen – baggrunden for Byens udstødte – sætter i 
høj grad fokus på og forklarer baggrunden for Byens udstødte. eller med an-
dre ord: Hvorledes det gik til, at en fransk akademiker tog den amerikanske 
ghetto som sit genstandsfelt. dette gøres ved eksplicit at tematisere Wac-
quants førstehåndsoplevelse af ghettoen og den dominerende (amerikanske) 
forskning om denne gennem, hvad han selv betegner som to “chok”. På denne 

1 Her skal vi henvise til Wacquants forord til nærværende udgave af Byens udstødte, hvori 
han ekspliciterer de grundlæggende teser for bogen og fem af de underliggende analyti-
ske principper.
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måde betegner han også et af sine væsentligste videnskabelige (epistemologi-
ske) principper. bruddet med det umiddelbare.

i forhold til bruddet med det umiddelbare fremhæver Wacquant behovet 
for – særligt inden for socialvidenskaberne, hvor grænserne mellem viden-
skabelige diskurser og hverdagsbetragtninger ofte kan være udflydende – at 
skelne skarpt mellem, hvad Wacquant betegner som common sense-begreber 
og så videnskabelige begreber. common sense-begreber betegner de begreber 
og forståelser, der ikke er eksplicit konstruerede som værende videnskabelige 
objekter, hvad enten der er tale om begreber, som beboere, journalister eller 
beslutningstagere m.fl. anvender for at betegne ghettoen eller de forsømte bo-
ligområder. Man kan formulere det således, at for enhver socialvidenskabelig 
undersøgelse er det nødvendigt at foretage et brud med det umiddelbare ved 
for det første at afvise common sense-begreberne som videnskabeligt forkla-
ringsbærende og for det andet ved at rekonstruere en række eksplicitte viden-
skabelige begreber, der står i relation til en socialvidenskabelig forklaringsmo-
del (se også bourdieu m.fl. 1991: 13 ff. og 33 ff. og bourdieu og Wacquant 
1992: 233).

Samtidig skitserer denne første del af introduktionen et andet væsentligt 
analytisk princip for Wacquant: anvendelsen af etnografi. det skal imidlertid 
understreges, at for Wacquant er der ikke tale om, at etnografien kan afgræn-
ses til en håndfuld antropologiske metodikker med feltarbejdet og deltager-
observationer som de væsentligste. tværtimod gentager Wacquant bourdieus 
afvisning af diverse metode-fetichister og anvender i Byens udstødte både sur-
veys, registerdata, interviews, deltagerobservation og feltstudier osv. (s. 512; 
se også bourdieu og Wacquant 1992: 227). Men netop set i relation til en 
bredere palet er etnografi for Wacquant et uvurderligt redskab til gennem 
grundigt (felt)arbejde at objektivere de common sense-begreber og fastlåste 
betragtninger, der uvægerligt er knyttet til genstandsfelter, der er så “prækon-
struerede” som ghettoen og de forsømte boligområder.

den næste del – baggrunden for Wacquants forskningsinteresser – tager 
over, hvor første del slutter, ved kort at ridse Wacquants tidlige akademiske 
løbebane op og dermed skitsere, hvorledes det gik til, at Wacquant – en fransk 
forskerspire – havnede midt i den imploderende sorte ghetto. dette rids an-
vendes imidlertid samtidig til at positionere Wacquant i det videnskabelige 
felt, og dermed giver det også en del af forklaringen på, hvorledes det gik til, 
at Wacquant fandt det “epistemologisk og moralsk uforsvarligt at forske i ghettoen 
uden en konkret førstehåndsviden om den” (se nedenfor), og hvorfor etnografien 

2 De steder, hvor der refereres til Byens udstødte, gøres dette alene med sidetal, der hidrø-
rer fra denne danske oversættelse. 
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præsenterede sig som en nødvendighed for Wacquant. dvs., at disse to første 
dele af introduktionen tilsammen skitserer endnu et af Wacquants centrale 
analytiske principper – et princip, som bourdieu også har kaldt for det dobbelte 
brud (bourdieu 1994: 89 ff.; se også bourdieu 2006). eller med andre ord 
at socialvidenskaben – i erkendelse af, at den i bund og grund er en historisk-
konkret videnskab, og ikke en antropologisk videnskab (som den kritiske teori 
og frankfurterskolen vil det) eller en illusorisk vilje til videnskaben (som eufe-
misme for magten, som poststrukturalismen og diskursteorien vil det) – nød-
vendigvis bør efterstræbe at underkaste sig selv sine egne analytiske værktøjer 
for herigennem at kunne skitsere grænserne for dens objektivitet. det vil mere 
konkret sige, at videnskaberen – sociologen – til enhver analyse bør skitsere et 
“udkast til en selvanalyse”. ikke en selvanalyse af den biografiske slags, men 
en granskning af de sociale betingelser, der er for at gennemføre den konkrete 
analyse, og af de sociale betingelser, der har været medvirkende til at forme 
forskerens videnskabelige dispositioner, og som derigennem vil udøve en på-
virkning på selv de tilsyneladende mest trivielle valg i forskningsprocessen.

det er også i denne sammenhæng, at det kommer til at fremstå mere ty-
deligt, hvorfor Wacquant selv betegner sin videnskabelige position i Byens 
udstødte som en kombination af erving Goffman og bourdieu. Goffman, der 
om nogen er blevet tilskrevet rollen som en af de centrale skikkelser, der for-
nyede det etnografiske genstandsfelt ved ikke bare at gøre analysen af de so-
ciale kategorier til en eksplicit del af etnografien, men i særdeleshed ved at 
gøre relationen mellem samfundets institutioner og de sociale kategorier til 
en central del af selvsamme (Goffman 1967: 5; se også Goffman 1974: 1 ff.)3. 
Hvis etnografien skal spille en rolle i det dobbelte brud, må den undersøge de 
begreber, der er i spil – i feltet og i forskningen – om det givne genstandsfelt; 
men samtidig kan en analyse af begreberne ikke løsrives fra en analyse af de 
institutioner eller de makrostrukturelle faktorer, der er medvirkende til at 
producere og reproducere de sociale relationer i det pågældende genstands-
felt.

i introduktionens tredje del – bogens opbygning - ganske kort – skitseres 
Byens udstødtes komposition, og med den skitseres også, hvorledes Wacquant 

3 For en meget kortfattet sammenfatning af en række af de punkter hvor der eksisterer 
berøringsflader mellem Bourdieu og Goffmans analytiske principper kan der henføres til 
den sene Goffmans blik for det historiske og det komparative i analysen af forskellige 
interaktions ordner (Goffman 1983:2); hans diskussion af kroppen som udgangspunkt for 
analyserne af social samhandling (ibid: 3-4) samt hans diskussion af relationerne mellem 
interaktionsordnerne og den sociale orden (eller de sociale strukturer) og i denne sam-
menhæng Goffmans eksplicitte reference til Bourdieu (ibid: 8). Endvidere ekspliciterer 
Wacquant sin relation til Goffman i forbindelse med hans sammenkædning af Goffmans 
teori om stigma (Goffman 2009) med Bourdieus begreber om symbolsk magt og vold i 
hans begreb om territoriel stigmatisering (for en uddybning heraf se Wacquant 2007).
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sætter de ovennævnte analytiske principper om bruddet med det umiddelbare 
i spil gennem to greb: en historiserende institutionel analyse og en kompa-
rativ etnografi, eller “multi-sited” etnografi, som han skriver andre steder 
(Wacquant 2004a). dette gør Wacquant for at understrege, at i en analyse af 
et hvilket som helst kvarters tilstand og skæbne (s. 217) er det afgørende at 
relatere kvarteret til det omgivende samfund og dets historiske forløb for at 
kunne forstå de kræfter, der udspiller sig i området, men som i så godt som 
alle tilfælde har deres oprindelse uden for området. Herved anes endnu et 
analytisk princip i analysen af forskellige kvarterer i byen, hvad enten der er 
tale om kvarterer i toppen eller i bunden af det socio-rumlige hierarki, som 
byen udgør. det er princippet om at skelne mellem de effekter, der er med 
til at producere og reproducere de forsømte boligområder og ghettoen, og så de 
effekter, som disse områder medfører. det er også i denne sammenhæng, det 
komparative som analytisk princip spiller en væsentlig rolle, idet komparatio-
nen som refleksivt redskab gør det muligt at kontrastere de umiddelbare fore-
stillinger med flere realiteter og samtidig gør det muligt at efterprøve, hvad 
der tilsyneladende udgør generative sociale mekanismer, og hvad der i højere 
grad udgør effekterne af disse. Hermed bliver komparationen for Wacquant 
også et centralt værktøj i den kontinuerlige konstruktion af det videnskabelige 
objekt.

den fjerde del – Byens udstødte i relation til Wacquants arbejde i en bredere 
kontekst – er ud over en mere generel introduktion til Wacquants arbejde i en 
bredere forstand og Byens udstødtes placering og rolle i dette arbejde også den 
del, der bedst kan anvendes til at karakterisere det sidste analytiske princip, 
vi vil berøre i denne introduktion: Princippet om at skitsere statens tilstede-
værelse i ghettoen og de forsømte boligområder. når dette princip viser sig 
med al tydelighed, er det, fordi Wacquant ganske eksplicit har relateret sine 
forskellige arbejder til hinanden og herigennem påpeget, hvorledes de tilsam-
men, men på hver deres måder, skitserer genstandsfeltet mellem klasse, race 
og staten.

i forhold til dette analytiske princip kan vi parafrasere Wacquants egen 
introduktion til bourdieus analyse af staten i The State Nobility (bourdieu 
1996): Hvor et af hovedargumenterne om staten er, at den ikke nødvendig-
vis er der, hvor vi mest venter den – eller der, hvor staten stiltiende opdrager 
os til at erkende den – men derimod, at dens væsentligste virkemåde og ef-
fekt ligger i den faktiske tilstedeværelse, der hvor vi hverken forventer eller 
venter den (Wacquant 1996a: xvii). Med udgangspunkt i en forståelse af, at 
staten først og fremmest i moderne vestlige samfund er en organisation, der 
er født og formet med det formål at koncentrere magt – forstået som kapital 
i alle former og særligt symbolsk – dvs. som en art centralbank af symbolsk 
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kredit (ibid.). Med andre ord er det statens tilstedeværelse i dobbelt forstand 
både som den symbolske centralbank, der er medvirkende til at producere de 
strukturelle faktorer, som er stærkt betingende for ghettoen og de forsømte 
boligområders position i det sociale og rumlige hierarki, men også som dens 
faktiske tilstedeværelse gennem forskellige sociale institutioner og projekter, 
der sigter på at afhjælpe og/eller håndtere beboerne og deres situation i de 
forsømte boligområder. en tilstedeværelse, der langt oftere, end politikerne 
og de journalistiske beskrivelser lader ane, er modsætningsfyldt og alt andet 
end helhedsorienteret. Hvilket bl.a. er en af årsagerne til, at Wacquant fore-
trækker og anvender bourdieus begreb ‘det bureaukratiske felt’ for staten for 
netop at kunne indfange statens mangeartede og til tider modsætningsfyldte 
tilstedeværelse i byen (Wacquant 2012; se også 2009a).

den sidste reelle del af introduktionen – Byens udstødte i en dansk kontekst 
– er vores forsøg på at situere Byens udstødte i en praktisk-teoretisk ånd til den 
danske kontekst, den skal læses i, og hvad vi mener, denne oversættelse kan 
bidrage med i samme.

I: Baggrunden for Byens udstødte

da Wacquant som 25-årig midt i 1980’erne ankom til university of chicago 
for at påbegynde sin ph.d. i sociologi, blev han tildelt den sidste ledige stu-
diebolig – den, ingen andre ville have – på east 61 Street, to blokke inde i 
Woodlawn. Woodlawn var engang kendt som et af “det sorte amerikas” kul-
turelle højborge, men da Wacquant ankom, var der så godt som intet tilbage 
af tidligere tiders kulturelle opblomstring. Midt i firserne havde Woodlawn 
således ikke engang en high school eller et bibliotek tilbage, og godt en tred-
jedel af kvarterets beboere levede under fattigdomsgrænsen. dette massive 
økonomiske, kulturelle, fysiske og sociale forfald lige uden for vinduerne og 
kun et stenkast fra universitetets privilegerede hvide verden rystede Wacqu-
ant fundamentalt på to måder. For det første følelsesmæssigt, for det andet 
intellektuelt – som Wacquant også gør opmærksom på i efterskriftet:

… det chok, både følelsesmæssigt og intellektuelt, jeg fik ved synet af det måne-

agtige landskab, der udgjorde resterne af den sorte ghetto, der lå lige neden for 

mine vinduer i 61st Street, på kanten af University of Chicagos campus, hvor jeg 

var rejst til for at skrive en ph.d. i sociologi [...] Da jeg nu boede på den socioraciale 

brudlinje, der plager USA, og på førstehånd havde lært de praktiske teknikker at 

kende, som (fattige) sorte og (rige) hvide dagligt anvender i forsøget på at hånd-

tere og benægte den gordiske knude, som klasse, race og rum i metropolen er, var 
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det umuligt for mig ikke at vælge en så fremmedartet urban kontekst, der dagligt 

triggede min undren, som emne for min afhandling. (s. 333)

Samtidig mødte Wacquant snart efter sin ankomst til chicago den aner-
kendte, afroamerikanske sociologiprofessor William Julius Wilson, der på det 
tidspunkt lige var begyndt på de studier, som kom til at levere materialet til 
hans nu klassiske monografi The Truly Disadvantaged (Wilson 1987). Wilson 
inviterede Wacquant til at arbejde for sig som forskningsassistent på projek-
tet. disse faktorer tilsammen bevirkede, at fokus for Wacquants ph.d. hurtigt 
skiftede fra tropisk etnografi til chicagos ghettoer (se nedenfor om dette skift 
i forskningsinteresse). til trods for deres gode samarbejde (Wilson 1987: x, 
Wilson og Wacquant 1989) følte Wacquant sig dog stærkt utilpas over det so-
ciologiske “blik fra oven”, der kendetegnede det meste af den forskning, der 
på daværende tidspunkt var fremherskende omkring de amerikanske ghet-
toer. dette førte til, at Wacquant forskningsmæssigt valgte en anden vej end 
hans amerikanske mentor, en mere etnografisk vej, der lå nærmere en anden 
af sociologiens koryfæer, nemlig Pierre bourdieu, som Wacquant var blevet 
personligt bekendt med i begyndelsen af firserne under sine studier i Paris (se 
delica 2011).

Jeg fandt det epistemologisk og moralsk uforsvarligt at forske i ghettoen uden 

en konkret førstehåndsviden om den, dels fordi den bogstavelig talt var lige uden 

for min hoveddør [...] dels fordi den etablerede og anerkendte forskning fore-

kom mig at være fuld af usandsynlige og quasi-videnskabelige begreber såsom 

den akademiske myte om “underclass”, der på det tidspunkt grundlæggende var 

baseret på hjemmestrikkede forestillinger. (Wacquant 2009b: 107; oversat af re-

daktørerne). 4

For at finde en indgang til at undersøge ghettoen indefra meldte Wacquant sig 
ind i en bokseklub i hjertet af Woodlawn. i de følgende år brugte han sin dag-
lige træning i Woodlawns boys club som sociologisk observatorium og førte 
systematiske og stringente etnografiske optegnelser over sit feltarbejde der 
(Wacquant 2004b; se endvidere delica 2008 for en introduktion hertil). Men 
i begyndelsen af 1990’erne brød en markant debat ud i Frankrig omkring 
ghettoiseringen af de gamle arbejderkvarterer i den urbane periferi kendt som 
banlieues. For Wacquant, der havde et førstehåndskendskab til elendigheden i 

4 I bogen anvendes termen “underclass” i stedet for “underklasse”, da den amerikanske 
terminologi er væsensforskellig fra den forståelse af underklasse, som Gunner Myrdal har 
defineret og udbredt i en skandinavisk kontekst, hvilket også Wacquant gør opmærksom 
på, se fx “L’ “underclass” urbaine dans l´imaginaire americain” (Wacquant 1996a).
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chicagos South Side, var det næsten surrealistisk at se Frankrigs urbane peri-
feri beskrevet og omtalt med samme vokabularium som de amerikanske ghet-
toer og af personer, der tilsyneladende aldrig havde sat deres ben i en ghetto. 
ud fra en moralsk og intellektuel betragtning påtog Wacquant sig den opgave 
at gå i clinch med disse hovedsageligt politiske og mediemæssige fremstillin-
ger gennem et systematisk komparativt forskningsarbejde. Som han ligeledes 
gør opmærksom på i efterskriftet til Byens udstødte:

… den eksplosion og spredning, der fandt sted i Frankrig og de omkringliggende 

lande, af en panikdiskurs om den pludselige knopskydning af “immigrantghet-

toer”, den såkaldte “integrationskrise” og den formodede “amerikanisering” af 

de europæiske byer. Denne diskurs, som uden pauser er blevet blæst op siden de 

tidlige 1990’ere, krævede et dobbelt svar fra min side, da den, helt hen i vejret, 

blev ved med at henvise til den sorte amerikanske ghetto – og især til ghettoen i 

Chicago – og det forekom mig, at diskursen gentog, for ikke at sige forværrede, 

en række analytiske “bøffer” og politiske fejltrin, man havde gjort i den ameri-

kanske debat om fattigdom, økonomi og stat, som var dukket op igen. Og det 

gjaldt i en sådan grad, at det komparative studie af de forskellige sociale positio-

ner, strategier og erfaringer med de destabiliserede og stigmatiserede grupper af 

det nye urbane proletariat, som har været under dannelse i de vestlige samfund 

på begge sider af Atlanten efter ophævelsen af den fordistisk-keynesianske pagt, 

gradvist trængte sig ind på mig som en pligtopgave – både som forsker og som 

samfundsborger. (s. 333)

Således udgjorde kombinationen af førstehåndsoplevelsen af den amerikan-
ske ghetto, forskningen omkring denne i uSa og den europæiske moralske 
panik og ukritiske import af amerikansk forskning den videnskabelige og mo-
ralske indignationsmotor i arbejdet med “byens udstødte”. byens udstødte 
blev imidlertid ikke bare omdrejningspunktet for denne bog, men for et ti år 
langt forskningsarbejde på begge sider af atlanten. dermed er bogen et pro-
dukt af en vedvarende, systematisk og metodisk punkt til punkt-komparation 
af forskellige urbane konstellationer af nye former for urban marginalisering 
under den fremvoksende neoliberale kapitalisme. i Byens udstødte er dette 
eksemplificeret med ghettoen i uSa’s “sorte bælte” og banlieue’erne i Paris’ 
“røde bælte” (se bl.a. Wacquant 1996b og Wacquant 2008b).

II: Baggrunden for Wacquants forskningsinteresser

Wacquant blev født i 1960 i det sydlige Frankrig, i en familie fra den intel-
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lektuelle middelklasse, og gik i den almindelige lokale folkeskole. efter gym-
nasiet i den nærliggende by Montpellier kom han ind på den prestigefyldte 
elitehandelsskole École des Hautes Études Commerciales (Hec) i Paris for at 
studere industriel økonomi. Hec er et af det franske uddannelsessystems 
eliteskoler (grandes écoles), der alle er samlet i Paris. Flere steder beskriver 
Wacquant selv dette valg som et udtryk for det mindste onde. Han opfattede 
ikke sig selv som “matematiknørd” nok til at søge ind på eliteskolen for inge-
niører (École Polytechnique) og på den anden side heller ikke litterær nok til 
at binde an med det filosofisk orienterede École normale Supérieure. Hec 
syntes at placere sig midt mellem disse yderpoler. Men Hec er eliteskolen for 
den franske businesselite og sigter på at uddanne sine studerende til at vare-
tage toplederposter i erhvervslivet – en tanke, der lå Wacquant meget fjern 
(Wacquant 2009: 103). i en periode overvejede han, hvorledes han kunne 
mingelere sig, og hvordan han kunne forskyde sine studier i andre retninger, 
fx socialhistorie eller politisk økonomi. Vendepunktet for Wac quant kom, da 
han en efterårsaften i 1980 blev hevet med af en kammerat til en offentlig 
forelæsning med titlen “Spørgsmål om politik”. Forelæseren var den franske 
sociolog Pierre bourdieu, og det var kort efter udgivelsen af dennes nu klas-
siske værk La Distinction (1979; distinction (engelsk udgave 1984)) og dens 
oversete (i forhold til La Distinction) tvilling Den praktiske sans (2007 [1980]), 
men før hans indtræden i collège de France. Som Wacquant selv bemærker:

For mig blev dette foredrag en sand åbenbaring: Jeg forstod ikke tre fjerdedele 

af, hvad Bourdieu sagde, men jeg forstod, at det, der blev sagt, helt sikkert var 

noget meget vigtigt og centralt, og at jeg var nødt til at komme til bunds i det. 

[...] Efter foredraget havde vi en lidenskabelig diskussion med Bourdieu i studen-

tercafeteriet indtil klokken fire om morgenen. Jeg havde den berusende følelse, 

mens jeg lyttede til hans svar på vores vidtrækkende spørgsmål, at han, på samme 

måde som en kirurg, dissekerede det franske samfund for at vise os dets indvolde 

og dets interne og sammensatte sammenhænge og dette på en måde, jeg aldrig 

ville have troet mulig. Da jeg kom hjem ud på de små timer, sagde jeg til mig 

selv, “Hvis det er sociologi, er det det jeg vil!”. (Wacquant 2009b: 103 oversat af 

redaktørerne)

efter sit møde med bourdieu gik Wacquant i lag med sociologien og blev 
indskrevet ved nanterre universitet i Paris ved siden af sine studier på Hec. 
efter at have forsvaret sit speciale indgivet ved nanterre, og var baseret på et 
miks af historiske studier og etnografi med udgangspunkt i hans oplevelser på 
Hec under titlen “akademisk produktion og social reproduktion”, fik han et 
stipendium til chapel Hill, university of north carolina (1982-1983). Og det 
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var her, han med bl.a. Gerhard Lenski og craig callhoun som vejledere og 
diskussionspartnere konverterede fuldgyldigt til sociologien. efter sit ophold i 
uSa vendte Wacquant tilbage til Frankrig for at aftjene sin værnepligt. Ved et 
ekstraordinært tilfælde fik han mulighed for at gøre civil tjeneste som sociolog 
ved forskningscenteret ORStOM, Frankrigs tidligere “kontor for kolonial 
forskning”. Her skulle han udstationeres i ny Kaledonien [en lille øgruppe 
og fransk koloni i det sydlige Stillehav] i to år (1983-1985). ny Kaledonien i 
1980’erne var en koloni af det nittende århundredes type, der havde overle-
vet næsten intakt. udstationeringen blev således på mange måder et praktisk 
sociologisk læringsrum i en kompleks kontekst af sammensatte postkoloniale 
relationer mellem kolonimagten, lokalbefolkningen og omverdenen. det var 
på mange måder en brutal, men også udfordrende situation, og midt under 
Wacquants udstationering brød Kanak-opstanden ud (november 1984). alle 
disse omvæltninger med undtagelsestilstand og kampe mellem kolonister og 
lokale oprørere udgjorde en ekstraordinær situation for en nyudklækket so-
ciolog. Og samtidig med at Wacquant gav sig i kast med en række af de klas-
siske etnologer (Mauss, Mead, Malinowski, Radcliffe-brown, bateson osv.), 
udforskede han uddannelsessystemet, urbaniseringen og mere bredt det ko-
loniale system. Samtidig følte han sig kaldet til at reflektere over samfunds-
videnskabens rolle som civiliserende (i norbert elias’ forstand) og oplysen-
de. Hen mod afslutningen af sin udstationering fik han et ph.d.-stipendium 
ved university of chicago – det ældste sociologiske fakultet i verden. Med i 
rygsækken, da Wacquant ankom til chicago, havde han en intention om en 
historisk antropologisk afhandling om kolonial dominans i ny Kaledonien. 
denne intention blev, som det fremgik ovenfor, aldrig ført ud i livet, fordi 
Wacquant fandt det umuligt ikke at kaste sit fokus og sin forskningsinteresse 
på den sorte ghetto og som en følge heraf på de urbane marginaliseringspro-
cesser på begge sider af atlanten.

III: Bogens opbygning ganske kort

Konkret er Byens udstødte struktureret i tre dele5, hvor første del, med ud-
gangspunkt i chicagos South og West Side, skitserer forandringerne af den 
amerikanske ghetto siden borgerrettighedsurolighederne i de “varme somre” 
mellem 1966 og 1968 og frem til 1990’ernes hyperghettoer. i denne forbin-
delse tilbageviser Wacquant konsekvent de populære og quasi-videnskabelige 

5 Her henvises igen til Wacquants forord til nærværende udgave af Byens udstødte, hvori 
han redegør for de underliggende teser for bogens tre dele. 



xiMed Wacquant i byen

fortællinger om “underclass” og disses nære slægtninge som fx fortællingerne 
om “fattigdomskulturer” og “områdeeffekter” – alle “narrativer” eller begre-
ber, der på hver deres måde, ifølge Wacquants argumenter, er politiske in-
strumenter frem for reelle sociale grupper eller mekanismer. På denne måde 
er de udtryk for en falsk branding, der udtrykker et ønske om at lægge “skyl-
den” på i forvejen stigmatiserede samfundsmæssige grupper. Grupper, der 
ved deres blotte eksistens udfordrer de dominerende ideologiske visioner af 
det amerikanske samfund som en verden af individuelle muligheder. Wacqu-
ant hævder, at “underclassfortællingen” tilslører den historiske transformation 
fra ghetto til “hyperghetto” i uSa. Hyperghettoen forstår Wacquant som 
en markant og ny urban konstellation, der er defineret bl.a. ved den næsten 
totale statslige tilbagetrækning og et massivt sammenbrud i de tilbageværen-
de offentlige institutioner. Byens udstødte er et konsekvent forsøg på at styre 
opmærksomheden væk fra hhv. de ideologiske fortællinger og fra de såkaldt 
objektivt beskrivende fremstillinger af den etniske segregation; i stedet frem-
hæver bogen den rolle, staten og politikken har i relation til produktionen af 
betingelserne for intensiveringen og koncentrationen af racemæssig, klasse-
mæssig og spatial stigmatisering og marginalisering i dele af de amerikanske 
metropolers forvitrende bykerner.

i bogens anden del udfoldes det komparative perspektiv ved at fokusere 
på europas tidligere arbejderkvarterer i den urbane periferi via et specifikt 
nedslag i det berygtede boligområde Les quatre mille i La courneuve, en af 
Paris’ tidligere “røde” forstæder. Her tilbageviser Wacquant den populære 
tese om transatlantisk konvergens. tværtom demonstrerer han, hvorledes de 
tidligere arbejderkvarterer har undergået en proces af gradvis opløsning, der 
i realiteten har ført dem længere væk fra den amerikanske ghetto. Forstået 
således at en ghetto er en etnisk set homogen enklave, der indeholder alle 
medlemmerne af en underordnet kategori og dens institutioner, hvorved de 
forhindres i at sprede sig vilkårligt i byen. Omvendt er de forarmede og for-
sømte arbejderkvarterer i den urbane franske og europæiske periferi stærkt 
heterogene med beboere fra tyve-tredive lande. Samtidig indeholder de typisk 
om ikke en majoritet, så dog en væsentlig andel af etnisk franske statsborgere. 
den voksende tilstedeværelse af postkoloniale migranter i disse områder er 
endvidere resultatet af et fald i migranternes geografiske spredning. tidligere 
var de i vidt omfang udelukket fra det sociale boligbyggeri og derfor i realite-
ten væsentligt mere segregerede. Samtidig er der sket det, at de beboere, der 
har formået at bevæge sig opad i klassehierarkiet, via uddannelsessystemet, 
arbejdsmarkedet eller eget entreprenørskab, forlader områderne så hurtigt, 
de får mulighed for det. Med andre ord: de europæiske forsømte boligom-
råders grænser har en helt anden porøsitet end deres amerikanske pendanter 
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i bunden af det urbane hierarki. endelig har det “røde bæltes” banlieue’er 
også mistet mange af sine lokale institutioner – fagforeninger, boligforenin-
ger, partimedlemskab osv. – der traditionelt organiserede det sociale liv i 
disse områder, og som gav beboerne en værdighed og en kollektiv stolthed 
over deres klassetilhørsforhold og deres by. til gengæld har staten gennem 
en mængde socialt- og områdebaserede programmer sikret både et vist mini-
mumseksistensniveau og et vist niveau af offentlige institutioner, der tilbyder 
en række sociale og samfundsmæssige ydelser. Således er staten på mange 
måder mere til stede (i det mindste institutionelt set) i de forsømte områder 
end i det omgivende samfund. Områdernes nuværende etniske heterogeni-
tet, civilsamfundsmæssige afinstitutionalisering og manglende kapacitet til 
at skabe nye, fælles kulturelle og sociale værdier gør disse områder til det 
modsatte af ghettoer: de er, ifølge Wacquant, blevet anti-ghettoer.

i Byens udstødtes tredje og sidste del afdækkes fremkomsten af et nyt fattig-
domsregime på begge sider af atlanten. et regime, som er distinkt anderledes 
end det regime, der var dominerende de foregående fem årtier – et regime, 
der var forankret i et stabilt industrielt arbejdsmarked og den keynesianske 
stats sikkerhedsnet. denne nye avancerede marginalisering understøttes af 
fragmenteringen af arbejdskraften, reorganiseringen af velfærdspolitikken fra 
sikkerhed til markedstvang samt genkomsten af generel ulighed – med andre 
ord en ny form for marginalisering affødt af den mere eller mindre globale 
neoliberale “revolution” (se også Wacquant 1996c). Men denne nye sociale 
realitet, der er affødt af knapheden på stabilt arbejde og statens ændrede rolle, 
tilsløres af den offentlige debats fokus på etnicitet, immigration, integration, 
diskrimination og multikulturalitet. der hersker imidlertid ingen tvivl om, at 
disse diskussioner omhandler reelle problemer, men de er ikke de drivende 
mekanismer bag marginaliseringen af europas urbane periferi. Hvad værre 
er, påpeger Wacquant, så medfører den store opmærksomhed, som disse em-
ner får, at det nye sociale spørgsmål om det transformerede arbejde og dets 
konsekvenser for formationen af et nyt urbant proletariat for det 21. århund-
rede fortrænges.

Sidst, men ikke mindst skal både Wacquants indledning og efterskrift til 
bogen nævnes, da de to tilsammen næsten udgør en selvstændig del ved at 
opstille en sammenhængende forskningsmæssig ramme for bogens analy-
ser. denne ramme har et programmatisk skær over sig og er af en genuin 
metodisk karakter, der kan fungere som inspiration for en kritisk orienteret 
samfundsvidenskab fremover. Således er både det indledende kapitel og den 
afsluttende efterskrift spækket med konkrete bud på, hvordan samfundsvi-
denskaben kan styrkes og praktiseres for ikke at falde i de grøfter og blindgy-
der, som Wac quant kontinuerligt gennem bogen kritiserer og påviser som væ-



xiiiMed Wacquant i byen

rende gældende for en stor del af den samtidige litteratur, der også fokuserer 
på skæringspunktet mellem fysiske, sociale og symbolske problemstillinger.

IV: Byens udstødte i relation til Wacquants arbejde i en 
bredere kontekst

Mange steder påpeger Wacquant, hvorledes Byens udstødte på flere måder 
relaterer sig til flere af hans andre bøger. Visse steder skitserer han en trilogi 
bestående af Byens udstødte, Punishing the Poor (2009a) og Das Janusgesicht des 
Ghettos (2006)6. Punishing the Poor beskriver fremkomsten og udviklingen af 
et nyt urbant og politisk regime i uSa og den efterfølgende globale spredning 
af dette regime. et regime, der som respons mod den avancerede margina-
lisering foretager en sammensmeltning af “workfare” og “prisonfare” for at 
fastholde eller genetablere kontrollen med byens udstødte i de forsømte bo-
ligområder. den tredje bog, The Two Faces of the Ghetto, bygger teoretisk og 
empirisk bro mellem de to første bøger gennem en omhyggelig granskning af 
to markante spørgsmål. For det første: Hvad er en ghetto? Her afklares, hvad 
forskellene er mellem den jødiske ghetto i renæssance europa, den sorte ghet-
to i de amerikanske storbyer, burakuminerne i Japan og de forsømte boligom-
råder i den europæiske urbane periferi (se også Wacquant 2004c og 2011c). 
Og for det andet: Hvorfor er de marginaliserede og stigmatiserede fraktioner 
af den tidligere arbejderklasse blevet målet for en række nye “fængslende” po-
litikker? andre steder igen tilskriver Wacquant Deadly Symbiosis, der er under 
oversættelse, men endnu kun er udkommet på italiensk, rollen som bindeled 
mellem de to første bøger (Wacquant 2002b).

På denne måde kan Wacquants “trilogi” opfattes som et sociologisk og 
metodologisk projekt, hvor hver bog er et selvstændigt bidrag til at anskuelig-
gøre, hvorledes samspillet mellem forskellige sociale institutioner faciliterer 
og gøder jorden for den neoliberale revolution i praksis i et specifikt socialt 
rum. anskuet således kan trilogien visualiseres med en trekant, hvis base 
udgøres af relationen mellem (a) Klasse og (b) Race/etnicitet, mens toppen 
udgøres af (c) Staten. Hvor Klasse/Race-relationen (a-b) er genstandsfeltet 
for Byens udstødte, er det overordnede tema for Punishing the Poor Klasse/Stat-
relationerne (a-c). Sidst, men ikke mindst analyseres relationerne mellem 
Stat/Race (etnicitet)(b-c) i Deadly Symbiosis og Das Janusgesicht des Ghettos.

6 Titlen udkom på engelsk i 2013, The Two Faces of the Ghetto. 
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V: Byens udstødte i en dansk kontekst

af Loïc Wacquants efterhånden meget omfattende arbejde er Byens udstødte 
det måske mest komplicerede og sammensatte. af den årsag er der en risiko 
for, at nogle læsere ikke vil føle sig helt til rette eller måske ligefrem opfatter 
den som på én og samme tid for detaljeret og for overfladisk. For det første 
sammenstiller bogen 10 års forskningsarbejde på to kontinenter (s. 333). For 
det andet er de empiriske genstandsfelter – ghettoen i uSa og banlieue’erne 
omkring Paris – både lokaliserede og kontekstualiserede i en for de fleste dan-
skere ganske fremmed kontekst. Men samtidig er Byens udstødte gennemsyret 
af en klar underliggende analytisk og universalistisk intention, der rækker 
langt ud over de empiriske nedslag. For det tredje er den konsekvent empirisk 
og detaljeret i en grad, der næsten kan synes overdrevet, men det er en detal-
jerigdom, der er fostret af et konsekvent teoretisk projekt, som placerer bogen 
helt centralt i de forskningsmæssige og politiske diskussioner om de stigma-
tiserede områder i bunden af det sociale hierarki, der udgør byen. Hermed 
placerer bogen sig også som helt central i forhold til de forskningsmæssige 
(og politiske) diskussioner omkring magt, medborgerskab og marginalisering 
generelt og forsømte boligområder, immigration, etnicitet og integration spe-
cifikt.

diskussioner, der også i en dansk sammenhæng har været højt på den 
politiske dagsorden, særligt siden Hvidovres daværende borgmester britta 
christensen i begyndelsen af halvfemserne trak spørgsmålene om integration 
og koncentrationen af etniske minoriteter i dele af den almennyttige sektor 
ind i den offentlige debat ved, imod statsamtets påbud, at nægte at modtage 
flere flygtninge til kommunen. Spørgsmål, der op gennem nullerne er blevet 
skærpet stadig mere under de skiftende VK-regeringer. Først med daværende 
statsminister anders Fogh Rasmussens (V) nytårstale den 1. januar 2004, 
hvori han kundgjorde en ny social realitet: Ghettoen. Fra og med denne tale 
havde danmark officielt nu ghettoer:

Mange års fejlslagen udlændingepolitik har f.eks. skabt indvandrerghettoer, hvor 

mændene er arbejdsløse, hvor kvinderne er isolerede, og familierne kun taler 

hjemlandets sprog. Børnene vokser op uden at lære ordentligt dansk. Nogle bli-

ver påvirkede af hærdede kriminelle. De kommer til at forveksle det danske fri-

sind med vægelsind. Den danske frihed med tomhed. Den danske lighed med 

ligegyldighed. Og de ser på det danske samfund med foragt. Ghettodannelser 

fører til vold, kriminalitet og konfrontation. Det kender vi fra udlandet. Og det 

hverken kan eller vil vi acceptere i Danmark. Vi må stoppe den ulykkelige ghet-

todannelse. (Statsministerens nytårstale den 1. januar 2004)
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nytårstalen blev således startskuddet til en dansk ghettopolitik, og allerede  
i maj måned samme år blev der fremlagt en omfattende “Strategi mod ghet-
toisering” (Regeringen 2004). der blev nedsat en såkaldt tværgående “Pro-
grambestyrelse mod ghettoisering”, i daglig tale kaldet Programbestyrelsen, 
der skulle fungere som retningsgivere og tovholdere for udviklingen, imple-
menteringen og supervisionen af strategierne. Sidst, men ikke mindst blev 
reglerne for “kombineret udlejning” revideret i maj 2005 og i praksis gjort til 
danmarks de facto ghettodefinition. Og de områder, der var kvalificerede til 
at anvende disse regler om kombineret udlejning, blev årligt offentliggjort på 
en liste på socialministeriets hjemmeside, en liste, der hurtigt blev døbt ghet-
tolisten (Schultz Larsen 2009: 174 ff. og 2011: 48 ff.).

Seks år senere, i kølvandet på daværende statsminister Lars Lykke Ras-
mussens (V) relancering af “ghettodebatten” i oktober 2010, fik ghettodefini-
tionen et retorisk og politisk “ansigtsløft”:

[d]er er opstået en slags huller i danmarkskortet. Steder, hvor de danske vær-

dier tydeligvis ikke længere er bærende. [...] Problemerne er knyttet til særligt 

belastede boligområder. Områder, som vi i daglig tale kalder ghettoer. [...] Det 

er områder, hvor en stor del af beboerne er uden arbejde. Hvor der bor mange 

kriminelle. Og hvor der bor mange danskere med indvandrerbaggrund. [...] Vi står 

over for særlige problemer, der kræver særlige løsninger. Vi vil rive murene ned. 

Vi vil åbne ghettoerne mod samfundet. [...] Det er stenørkener uden forbindelses-

linjer til det omgivende samfund. Det er dé fæstninger, vi skal bryde igennem. Vi 

skal have ghettoen tilbage til samfundet. (Statsministerens tale ved Folketingets 

åbning tirsdag den 5. oktober 2010)

efterfølgende blev ghettodefinitionen ekspliciteret til at være: almene bolig-
områder, der opfylder to af følgende tre kriterier: “Mindst 50 % indvandrere 
og efterkommere i området”, “mindst 40 % af beboerne uden tilknytning 
til uddannelse eller arbejdsmarked” og “Mindst 270 dømte pr. 10.000 ind-
byggere” (Regeringen 2010: 37). Ganske kort opsummeret har ghettoerne 
i en dansk kontekst således bevæget sig fra avisforsiderne i begyndelsen af 
1990’erne til her i nullerne og tierne at være en statssanktioneret social rea-
litet. efter det seneste valg i efteråret 2011 og SRSF-regeringens tiltræden 
har udmeldingen været, at det nu ikke længere hedder ghettoer, men udsatte 
boligområder, da denne regering anser ghetto-betegnelsen for i sig selv at 
bidrage til problemerne:

[v]i tror ikke på, at det løser problemet at stemple en gruppe negativt. På samme 

måde hjælper vi ikke med at løse problemerne i udsatte boligområder ved at 




