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Förord 

Denna rapport publiceras inom ramen för Forum för genusvetenskaps (FGV) 

verksamhet. FGV är en mångvetenskaplig mötesplats för forskare med genusinriktning 

vid Mittuniversitetet samt för intressenter i det omgivande samhället.  Ett av de mest 

grundläggande teman i vår genusvetenskapliga forskning handlar om att fördelningen 

av samhälleliga resurser, materiella såväl som symboliska, inte ska regleras genom 

hierarkiska kategoriseringar i form av kön/sexualitet, ras/etnicitet eller klass. Vår 

utgångspunkt är att sådana ordningar inte heller ska utgöra grund för våld, förtryck 

eller diskriminering. Detta kräver att de normaliserade föreställningar som förorsakar 

de orättvisor och de strukturella förtryck som drabbar vissa människor ständigt måste 

utforskas och ifrågasättas. Denna kartläggning är en del i ett sådant arbete.  

 

I det följande presenteras kommunala tjänstepersoners och politikers beskrivning av 

hur de och deras kommun arbetar och förhåller sig till det faktum att det inom ramen 

för deras kommuner vistas människor som lever under extrem utsatthet. Tydligt är att  

det finns väldigt lite utrymme för solidariska och humanitära insatser i den kommunala 

förvaltningskontexten och att det enklaste för kommunen skulle vara om de helt enkelt 

inte fanns några utsatta EU-medborgare. Så långt kan vi nog vara överens, det vore 

fantastiskt om ingen levde under så utsatta förhållanden. Dessvärre är så inte fallet, och 

även om de utsatta EU-medborgarna skulle lämna Västernorrlands kommuner 

förändras inte nödvändigtvis deras situation till det bättre och då kan det utifrån ett 

genusvetenskapligt perspektiv vara på sin plats att fråga vad det då är som blir bättre 

och för vem? Liksom vad det får för konsekvenser utifrån frågor om jämställdhet, då vi 

redan vet att kvinnors situation i extrem utsatthet ofta är än mer utsatt. 

 

Den här rapporten är den första publikationen inom ramen för FGVs forskning om 

utsatta EU-medborgare och jag vill särskilt tacka Sara Nyhlén och Jens Ek som 

genomfört studien men också rikta ett varmt tack till alla informanter som avsatt tid 

och engagemang för att hjälpa till i arbetet att samla in nödvändiga data. Rapporten är 

skriven för att kunna läsas av alla intresserade av forskningsresultaten och för mer 

ingående information om projektet hänvisas till forskarna genom undertecknad. 

 

Katarina Giritli Nygren 

Föreståndare Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet  
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Inledning  

Vid Mittuniversitetet pågår idag ett antal forskningsprojekt som intresserar sig för 

inomeuropeisk migration och social utsatthet utifrån olika perspektiv. Ett av de 

projekten handlar om följeforskning av ett projekt riktat till utsatta EU-medborgare. 

Den studie som här presenteras anknyter till den forskningen men utgår ifrån ett 

bredare regionalt och kommunalt perspektiv och omfattar inte bara de kommuner där 

sådana projekt bedrivs. Rapporten baseras på intervjuer genomförda med politiker och 

tjänstepersoner på kommunal och regional nivå i Västernorrlands län under november 

och december 2016. Rapporten är en del i det arbete som genomförts under en 

praktikkurs för studenter vid Mittuniversitetets samhällsvetarprogram där en av 

författarna till denna rapport, Jens Ek, valt att förlägga sin praktik vid Forum för 

Genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Intervjuerna är genomförda av Jens Ek i 

samarbete med Sara Nyhlén, post doc vid Forum för genusvetenskap och handlar om 

hur man har arbetat med frågan om de utsatta EU-medborgare som vistas i länets 

kommuner.  

Bakgrund 

Den här rapporten handlar som tidigare nämnts om hur kommuner hanterar och har 

hanterat utsatta EU-medborgare. För att beskriva vilken grupp det är vi avser med 

termen utsatta EU-medborgare använder vi den definition som används av den 

nationella samordnaren för arbetet med frågan om utsatta EES-medborgare, Martin 

Valfridsson (2016). I Valfridssons utredning definieras de som individer som 

är ”medborgare i annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige” (s.7). 

De kommer, enligt utredningen, främst från Bulgarien och Rumänien där de lever i stor 

fattigdom och många gånger arbetslösa. Utsatta EU-medborgare beskrivs ha börjat 

komma till Sverige i större utsträckning än tidigare under 2012 och i samband med det 

beskrevs den ökade synligheten av människor med sin primära försörjning i tiggeri som 

ett nytt inslag i den svenska gatubilden. De utsatta EU-medborgarna kom sedermera 

att bli ett vanligt inslag i gatubilden på många orter i Sverige och det rapporterades och 

debatterades flitigt i media hur detta skulle förstås och hanteras. 

 

Idag, hösten 2016, görs bedömningar från såväl socialarbetare och representanter för 

hjälporganisationer att närvaron av utsatta EU-medborgare1 har minskat i nästan alla 

 

1 Vi har valt att genomgående i rapporten använda begreppet ”utsatta EU medborgare” trots att det i 

policydokument, tidningsartiklar, intervjumaterial och vardagligt tal förekommer en rad olika benämningar som 

avser målgruppen. Vi väljer också att använda termen EU-medborgare trots att gruppen många gånger i vardagligt 

tal anses bestå uteslutande av människor med romsk härkomst då vi är medvetna om  att gruppen kan bestå av 

människor av romsk härkomst men att gruppen inte består endast av romer.  
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svenska städer (Sydsvenskan 161001) vilket också stämmer överens med den bild som 

förmedlas i våra intervjuer från Västernorrland. Det är svårt att uppskatta hur många 

utsatta EU-medborgare som vistas i Sverige vid en viss tidpunkt men enligt 

Valfridssons (2016:6) utredning uppskattades det under våren 2014 vara omkring 2100 

utsatta EU-medborgare i Sverige för att under hösten 2015 stigit till 4700, för att sedan 

minska under 2016. 

 

Varför andelen utsatta EU-medborgare som är synliga i gatubilden har minskat har 

många förklaringar och vi vill i denna kartläggning poängtera att bara för att det inte 

längre är lika vanligt med tiggare utanför affärer och offentliga byggnader i Sverige 

innebär det inte att andelen utsatta medborgare har minskat. De befinner sig bara någon 

annanstans, i eller utanför Sverige. En vanlig förklaring till varför utsatta EU-

medborgare har blivit ett mindre vanligt inslag i stadsbilden anges ofta vara ”ett 

hårdare samhällsklimat” där allt fler städer väljer att avhysa EU-medborgare från 

lägerplatser med hjälp av polis eller Kronofogden. Andra förklaringar är att EU-

medborgare har åtalats för olagliga lägerplatser samt att Valfridssons (2016) utredning 

rekommenderar människor att inte skänka pengar till dem som tigger. EU-medborgare 

själva vittnar om hur de får mindre pengar och blir utsatta för fysiska och psykiska 

trakasserier och övergrepp (Sydsvenskan 161001). Detta har också åtföljts av en mer 

restriktiv hållning från offentliga myndigheter där Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) slår fast att det är tillåtet för socialtjänsten att tvångsomhänderta minderåriga 

barn till EU-medborgare om barnen löper akut risk att fara illa och att de som vistas i 

Sverige utan uppehållsrätt saknar rätt till det sociala trygghetssystemet vilket innebär 

avsaknad av rätt till skolgång och försörjningsbidrag etc. SKL menar också att 

kommuner kan använda sig av rätten att upprätta lokala ordningsföreskrifter i syfte att 

förbjuda tiggeri (Agnevik & Danielsson 2014). Det går också att se att Sveriges 

uppstramning av asylrätten i samband med flyktingsituationen under hösten 2015 och 

införandet av gränskontroller också gjort det svårare för denna grupp att resa in i landet.  

 

I Västernorrland vistas det utsatta EU-medborgare i länets samtliga kommuner men i 

några av kommunerna är EU-medborgarna tillresta under dagtid medan de så att 

säga ”bor” i en annan kommun. Det är kommunerna som har ansvar för de EU-

medborgare som vistas inom dess gränser (Agnevik & Danielsson 2014) men det finns 

ingen enhetlig syn eller sätt att agera beträffande detta och i många fall är det i 

huvudsak inte de kommunala aktörerna som genomför de humanitära insatserna. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det inte kommunernas socialtjänsters uppgift att 

uppfylla EU-medborgarnas fysiska behov, förutom när det handlar om akutsituationer 

och i vissa fall bidrag till hemresa. Det är därför intressant att studera hur kommunerna 

i Västernorrland ser på närvaron av utsatta EU-medborgare, hur de valt att hantera 

frågan och om man kan se några likheter eller skillnader i resonemangen och 

hanteringen av social utsatthet hos gruppen. Detta kan i sin tur säga något om den 
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villkorade välfärdens dilemman, och de sätt varpå tjänstepersoner navigerar i en sådan 

kontext.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur kommunerna i Västernorrland hanterar 

situationen med utsatta EU-medborgare. Kartläggningen är gjord utifrån ett 

förvaltningsorganisatoriskt perspektiv om vart i kommunen frågan hanteras, hur 

kommunrepresentanterna ser på gruppen utsatta EU-medborgare och deras situation 

samt det egna handlingsutrymmet i frågan, det vill säga om något ska göras, vad ska 

göras och av vem ska det utföras?  

Arbetets disposition 

Rapporten inleds med en presentation utav de utsatta EU-medborgarnas situation i 

Sverige samt vad som vanligen används för att definiera svenska kommuners 

handlingsutrymme i frågan utifrån juridiska riktlinjer. Följt av detta kommer en 

presentation om hur olika kommuner i Sverige har hanterat frågan om utsatta EU-

medborgare som vistas i kommunerna och en inblick i situationen i Västernorrland och 

effekterna av den befintliga EU-finansieringen för insatser riktade till EU-medborgare. 

Detta leder vidare till de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna samt 

analysmetod. I slutet av denna rapport analyseras det insamlade empiriska materialet 

utifrån de tre teman som presenterades i syftet följt av avslutande reflektioner.  
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Utsatta EU-medborgare i Sverige  

Enligt den fria rörligheten som råder i Europa för alla EU-länder gäller att alla EU-

medborgare har rätt att söka jobb i annat EU-land, att arbeta där utan tillstånd, att bo i 

landet där arbetet sker, att stanna kvar även efter att anställningen har upphört samt att 

behandlas som landets egna medborgare avseende arbetsvillkor, sociala förmåner och 

skatteförmåner. Den som är arbetssökande EU-medborgare får flytta till annat EU-land 

för att söka jobb och det är inte ditt medborgarskap som avgör vilka rättigheter som 

gäller om du blir arbetslös utomlands utan det avgörs av din jobbsituation och i vilket 

land vistelsen sker. Den fria rörligheten gäller dem som nyttjar rätten till fri rörlighet 

av arbetsskäl och begränsningar kan förekomma med hänsyn till allmän säkerhet, 

allmän ordning och folkhälsan samt anställning i offentlig sektor (www.europa.eu).  

För alla EU-medborgare gäller direktivet för den fria rörligheten inom EU vilket innebär 

att alla EU-medborgare får vistas i ett värdland i upp till tre månader. Det enda kravet 

för att få ta del av det fria rörlighetsdirektivet är att man har ett giltigt pass eller id-

handling men värdlandet har rätten att avvisa individer om de anses vara en orimlig 

belastning för biståndssystemet (Utlänningslagen 2001:445) 

 

EU har gjort vissa insatser för gruppen ekonomisk och socialt utsatta EU-medborgare 

för att försöka motverka detta förtryck och marginaliseringen de utsätts för. Valfridsson 

skriver (2016) att Sveriges insatser gör faktisk skillnad och att de skänkta pengarna som 

tas in via välgörenhetsorganisationer används väl. EU har också avsatt stora summor 

ekonomiska medel till Rumänien – där majoriteten av de utsatta romerna, EU-

medborgarna, kommer ifrån just för att underlätta deras situation (Åberg 2015). Det 

finns även ett flertal konventioner från FN som de länder som ratificerat dem måste 

efterfölja. Till dessa hör konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen 

som syftar till att skydda de mest utsatta i samhället (www.unicef.se). 

De Svenska kommunernas ansvar och handlingsutrymme 
I en rapport från SKL vid namn ”Några juridiska frågor gällande utsatta EU-

medborgare”(Agnevik & Danielsson 2014) finns ett antal påbjudande riktlinjer för hur 

kommuner ska förhålla sig till frågor angående utsatta EU-medborgare. Här lyfts några 

olika områden och lagar fram som särskilt relevanta i den kommunala hanteringen av 

utsatta EU-medborgare, det är kommunallagen, Socialtjänstlagen, Hälso- och 

sjukvårdslagen samt skollagen.  

 

Dessa riktlinjer visar på det legalistiska synsätt som finns gällande de utsatta EU-

medborgarna. Det finns ett annat tolkningssätt som utgår ifrån 

människorättsperspektivet. Organisationen Civil Rights Defenders har utformat en 

rapport vid namn ”Utsatta unionsmedborgare i Sverige”(2015) som uttalar sig kritisk 

till den legalistiska tolkningen och visar istället på de rättigheter de utsatta EU-

medborgarna har istället för kommuners begränsningar. De tar upp saker såsom rätten 

http://www.europa.eu/
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till skydd mot hatbrott, rätt till hälso- och sjukvård etc. (CRD 2015). De gör detta utifrån 

de olika FN-konventioner som ratificerats och svenska lagstiftningar och pekar på att 

flera insatser kan, enligt lag, genomföras men att kommuner, regering och riksdag 

väljer att inte genomföra dessa (CRD 2015). Detta tolkningssätt faller dock många 

gånger i skymundan för den mer legalistiska tolkningen.  

 

Svenska kommuner har ett långtgående kommunalt självstyre vilket innebär att 

kommunerna delvis själva har ansvaret för att avgöra om några insatser ska riktas till 

socialt utsatta EU-medborgare och i så fall vilka. Detta leder till att kommuner hanterar 

situationen väldigt olika då det finns riktlinjer från statligt och juridiskt håll men som 

ofta tolkas olika. I flera städer och kommuner finns det en mångfald av organisationer 

som arbetar mot den utsatta gruppen och följer människorättsperspektivet (Edlund m.fl. 

2014).  

 

Vi vill börja med att klargöra att det inte finns några lokala föreskrifter som säger att 

tiggeri är någonting olagligt eller straffbart enligt Svensk lag. Andra former av 

brottsliga handlingar kopplat till ett organiserat tiggeri är dock olagligt. Tiggeriet får 

inte heller störa den allmänna ordningen eller orsaka störningar i trafik. Vid eventuell 

avhysning från läger som bildats så ska varje person få ett individuellt beslut om 

avhysning. Av denna anledning måste kronofogden ha personuppgifter på samtliga 

individer som skall avhysas (Agnevik & Danielsson 2014).  

 

Det som Agnevik och Danielsson (2014) anger är aktuellt gällande den utsatta gruppen 

EU-medborgare inom kommunallagen är att kommuner inte kan göra mer än vad som 

är stadgat i svensk lagstiftning t.ex. att kommuner inte kan ge stöd till enskild person 

om det inte finns en möjlighet att ge stöd enligt aktuell lagstiftning. De hänvisar istället 

till socialtjänstlagen (SoL 2012) där uppehållsrätten hamnar i fokus. Enligt SoL har de 

individer som uppfyller kraven för uppehållsrätt samma rättigheter och skyldigheter 

som alla svenska medborgare. De har till exempel rätt till ekonomiskt bistånd och kan 

ta del av socialförsäkringen. Det finns alltså inget krav att man ska vara självförsörjande. 

Det är här problematiken dyker upp för de utsatta EU-medborgarna – de faller utanför 

kriterierna för att få möjlighet att ta del av uppehållsrätten och faller därför utanför det 

svenska välfärdsystemet.  Det kommuner har ansvar över är de som vistas i kommunen 

men inte är bofasta, de är alltså så kallade vistelsekommuner. Enligt socialtjänstlagen 

så har vistelsekommuner enbart ansvar för akuta insatser och akut bistånd detta 

innebär att individer som inte är bofasta i kommunen inte har rätt till någon form av 

försörjningsstöd (Agnevik & Danielsson 2014). Socialtjänstlagen fastställer också att 

ifall aktuell ambassad har möjlighet att hjälpa sina medborgare så ska 

vistelsekommunen bistå med medel för resa dit och i vissa fall en resa direkt till 

hemlandet. Vistelsekommunen har också ett särskilt ansvar när det är en fråga om att 

barn kan fara illa. Socialtjänsten ska då via uppsökande arbete säkerställa att så inte är 

fallet. Ifall barn far illa eller befinner sig under osäkra förhållanden är socialtjänsten 
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skyldiga att ingripa och påbörja en utredning kring fallet oavsett individens nationalitet 

(SoL 2012).  

 

När det gäller hälsa och sjukvård så säger Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att de 

som vistas inom ett landsting har rätt till omedelbar hälso- och sjukvård, oavsett 

medborgarskap. Det finns dock andra regler som gäller angående EU-medborgare då 

de har rätt till nödvändig vård i ett annat medlemsland. En förutsättning är att kunna 

bevisa denna rätt via att visa upp det Europeiska sjukförsäkringskortet. Utan ett 

uppvisat sjukförsäkringskort, utan det kan landstinget begära betalning för hela 

kostnaden det har betytt att vårda personen (Agnevik & Danielsson 2014). Många från 

den utsatta gruppen EU-medborgare som vistas i Sverige saknar detta kort och det kan 

bli problematisk när frågan om betalning kommer upp (Edlund m.fl. 2014). Utöver det 

tillkommer en problematik att om sjukvårdskortet uppvisas skickas en räkning till 

hemlandet för sjukvårdskostnaden, en räkning som då vidarebefordras hem till 

individen som många gånger har svårt att betala den. 

  

Skollagen säger att enbart de barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och således 

skall erbjudas skolgång. Detta gäller även de som har uppnått kraven för uppehållsrätt 

men exkluderar alla andra, inklusive den utsatta gruppen EU-medborgare (Agnevik & 

Danielsson 2014).  

Olika sätt som kommuner valt att hantera frågan med utsatta EU-

medborgare  

Svenska kommuner har valt att hantera social utsatthet bland EU-medborgare på 

väldigt olika sätt. I exempelvis Malmö har man lagt det största samordningsansvaret 

på frivilligorganisationer och den kyrkliga verksamheten. Kommunen har alltså avsagt 

sig visst ansvar och skjutit över det på frivilligorganisationer och ideellt arbete (Edlund 

m.fl. 2014). Stadsmissionen fungerar som samlingsplats och tillhandahåller ett visst 

utbud av de basbehov som efterfrågas av gruppen utsatta EU-medborgare. Andra 

exempel är Göteborg, där samarbetar kommunen med Stadsmissionen och i Uppsala 

kommun driver församlingen Livets Ord ett härbärge (Warne 2015). I Västernorrland 

pågår det i två av kommunerna, Sundsvall och Örnsköldsvik, ett EU-finansierat projekt 

(Make Sense) riktat till att förbättra situationen för utsatta EU-medborgare medan 

arbetet i övriga kommuner sker helt inom ramen för den kommunala budgeten. Det 

innebär att frivilligorganisationer och det civila samhället får större betydelse i 

Sundsvall och Örnsköldsvik då fonden som finansierar Make Sense har ett uttalat krav 

om att samverkan mellan offentliga- och civilsamhällesaktörer skall ske (www.esf.se, 

Valfridsson 2016).  

 

I Stockholmsområdet har ett antal kommuner gjort olika insatser gällande gruppen, i 

Huddinge kommun så ville man ta beslut om att avhysa lägerbildning men fick hård 

http://www.esf.se/
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kritik i kommunfullmäktige och beslutade om att återkalla sin ansökan. I Sollentuna 

kommun ville kommunalpolitikerna också avhysa lägerbildningen som hade uppstått 

och erbjöd de som bodde i lägret en hemresa och matkuponger, även här möttes de av 

motstånd från opposition och volontärarbetare (Darj 2014). Flera kommuner har följt 

efter och diskuterar idag avhysning och möjligheten att införa tiggeriförbud.  

Kommuner ser lägerbildningar som illegala bosättningar och försöker göra 

avhysningar och i vissa fall så erbjuder man härbärgen eller resor hem. Efter denna 

korta utblick i Sverige blir det tydligt att det är vanligt att kommuner organiserar eller 

hanterar utsatta EU medborgares situation genom att avlasta samordningsansvar och 

hjälpinsatser till volontärer, frivilligorganisationer eller kyrklig verksamhet. 

Fead-fonden och kommuner i Västernorrland 
En av de vanligaste tolkningen av vad svenska kommuner kan eller ska göra 

beträffande situationen för utsatta EU-medborgarna är att de endast kan erbjuda akut 

nödbistånd i form av övernattning eller pengar till mat.  Även den nationella 

Samordnaren Martin Valfridsson representerar den tolkningen i sin utredning och 

menar att de kommuner som vill göra mer än akut nödbistånd rekommenderas istället 

att söka projektmedel ur EU-fonden Fead (Fund for European Aid to the Most Deprived) 

som beskrivs som ”fonden för de sämst ställda” (Valfridsson, 2016). Det är 

medlemsländerna själva som väljer vilken inriktning projekt som är finansierade ur 

Fead ska ha, Sverige (tillsammans med Holland, Danmark och Tyskland) har valt social 

inkludering som tema medan övriga länder har valt att dela ut mat och kläder. Social 

inkludering innebär att Sverige fokuserar på samhällsorientering och hälsofrämjande 

insatser. Samhällsorientering kan innebära skriftlig och muntlig information som kan 

vara tillgänglig på deltagarnas hemspråk och handla om vägbeskrivningar eller de 

rättigheter och skyldigheter som råder i Sverige. Hälsofrämjande insatser handlar om 

att förbättra eller förebygga ohälsa hos projektdeltagare. Projekten ska genomsyras av 

de horisontella kriterierna om jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och 

ekologisk hållbarhet. Projekten bygger på nära samarbete med 

civilsamhällesorganisationer som jobbar mot målgruppen och är beroende av deras 

engagemang i frågorna (www.esf.se).  

  

Två kommuner i Västernorrland, Sundsvall och Örnsköldsvik, ingår i ett projekt 

finansierat av Fead. Projektet heter Make Sense –Social inkludering och egenmakt för 

utsatta EU-medborgare i Norra Sverige och det är  Kommunförbundet i Västernorrland 

är projektledare 2 . Projektet syftar till att stödja social inkludering och stärka 

egenmakten hos utsatta EU-medborgare vilket ska ske genom samverkan mellan 

kommunerna och frivilligorganisationer. I Sundsvalls kommun sker projektet i 

samverkan mellan kommunen, Svenska kyrkan och organisationerna Street Aid samt 

Ny Framtid. I Örnsköldsvik sker projektet i samverkan mellan kommunen, 

 

2 Projektet finns även i Umeå 
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Elimförsamlingen, Pingstkyrkan, Svenska Kyrkan, Svedjeholmskyrkan och EFS-kyrkan. 

Ett mål med projektet är också att det ska spridas till andra kommuner. Genom 

projektet erbjuds ”mötesplatser” på projektets alla orter där samhällsorienterad 

information och hälsofrämjande insatser ska ske (www.kfvn.se).  

 

Det som är viktigt att bära med sig in i kartläggningen av hur kommunerna i 

Västernorrland hanterar situationen med utsatta EU-medborgare är alltså att två av 

kommunerna har valt att, med Valfridssons (2016) ord, ”göra mer” och ansöka om 

medel ur Fead fonden. I Örnsköldsvik och Sundsvall sker insatser för utsatta EU-

medborgare finansierat av Fead-fonden och i samverkan med civilsamhällesaktörer. 

Det kan innebära att arbetet med insatser riktat mot gruppen kan se annorlunda ut i 

Sundsvall och Örnsköldsvik där resurserna är mer omfattande på grund av EU-

finansieringen och kommunerna med projektet har alltså ett krav på sig att göra insatser 

i samverkan med civilsamhället.   
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Tankar om normalitet, privilegier och utsatthet – 

en teoretisk inramning 

Inom Forum för genusvetenskap har vi i flera tidigare forskningsprojekt utgått ifrån 

begreppet normalisering som ett centralt begrepp för att utforska, och samtidigt försöka 

utmana, sådana processer som i en Svensk välfärdskontext kommit att definiera vad 

som betraktas som ”normalt” (Fahlgren et al. 2011 och 2016). Genom en rad konkreta 

studier, bland annat av olika välfärdsinstitutioner, har vi visat hur sådana 

normaliseringsprocesser i det tysta skapar inkluderingar och privilegierade positioner 

(som exempelvis vit, man, svensk, medelklass) samtidigt som de producerar ojämlikhet, 

diskriminering och förtryck utifrån de maktordningar som formar kategorier som 

genus, ras/etnicitet och klass (Giritli Nygren et al. 2015). Med utgångspunkt i tidigare 

studier av normalisering och social utsatthet utgör detta en slags inramning av de 

perspektiv som ligger till grund för hur resultatet analyseras. I detta avsnitt kommer vi 

att ge en kort introduktion till de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

vår analys. 

Den forskningsinriktning inom FGV som fokuserar normaliseringsprocesser har 

utvecklats med inspiration av bland annat Foucault (1990) och hans sätt att kritiskt 

granska hur normaliteten fungerat i det moderna samhällets maktregimer under de 

sista århundradena (Fahlgren et al. 2016). I syfte att garantera samhällets fortbestånd  

har befolkningen och dess reproduktion, mortalitet, hälsa, hygien med mera 

kontrollerats och formats genom olika former av normaliserande makttekniker. Flera 

samhälleliga institutioner innehar viktiga normaliserande funktioner så som t.ex. 

familjen, skolan, sjukvården, polisen och socialtjänsten. Det är också därför det är 

viktigt att som forskare också försöka förstå hur de personer som arbetar inom ramen 

för sådana institutioner tänker och ser på olika frågor. Som i fallet med denna 

kartläggning, då vi närmar oss kommunala tjänstepersoner och politiker för att 

undersöka hur de beskriver sitt och kommunernas arbete med frågan om utsatta EU-

medborgare.  

Centralt för förståelsen av normaliseringsprocesser är begreppen norm och normalitet, 

i vilka det samlas vetenskapliga, tekniska och politiska föreställningar om vad individer 

och gemenskaper är och hur de fungerar. Det blir därför intressant att utläsa vilka 

föreställningarna är om utsatta EU-medborgare och hur de ska förstås. Georges 

Canguilhem (1989) påpekar i sin banbrytande studie av normer och det normala att det 

latinska ordet norma betecknar en vinkelhake, alltså en rät, riktig, vinkel, som inte böjer 

sig åt något håll. Detta ord har sedan kommit att beteckna det normalas betydelse av 

att, dels, stå för det som är som det ska vara, och dels beteckna det vanligaste, 

genomsnittet, medeltalet eller standarden. Redan i denna allmänna formulering blir det 
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tydligt hur begreppet om det normala lätt glider mellan, eller snarare förenar, ideal och 

något faktiskt existerande, och hur svårgripbar och flytande betydelsen av det normala 

därför är. Detta innebär att normativiteten inte uttrycker en folksjäl, inte kan ses som en 

inre essens hos en befolkning, eller ens som en social konstruktion som befolkningen 

har rätt att se som sin egen. I stället är det normala ett uttryck för normativitet – och 

därmed ingripet i maktrelationer. Normer och normalitet är inte givna företeelser eller 

essentiella, harmoniska uttryck för någon inre kärna hos ett samhälle, utan de är 

kontingenta och beroende av rådande maktrelationer, och därmed möjliga att granska, 

förhålla sig till, kritisera, kanske till och med förändra (Fahlgren et al. 2016).   

En ansats som lämpar sig väl att utgå ifrån om man vill granska och synliggöra 

normaliseringsprocesser i relation till hur politiker och tjänstepersoner talar om 

kommunens behandling av utsatta EU-medborgare är Carol Bacchis (2009) 

poststrukturella policyanalys. Utifrån sina poststrukturella idéer om politisk styrning 

genom problemframställningar har Carol Bacchi (2009) utformat metodologisk 

verktygslåda bestående av ett antal frågor som man kan utgå ifrån när man analyserar 

sitt material. I korthet kan frågorna beskrivas på följande sätt:  1. Vad framställs 

som ”problemet” i en specifik fråga? 2. Vilka förgivettaganden ligger bakom denna 

specifika framställning av ”problemet”? 3. Hur har denna framställning av ”problemet” 

kommit till stånd? 4. Vad lämnas o-problematiserat i denna problemframställning? Var 

finns tystnaderna? Kan man tänka på något annat sätt om ”problemet”? 5. Vilka effekter 

skapas av denna problemframställning? 6. Hur/var har denna problemframställning 

producerats, spridits och försvarats? Hur kan den ifrågasättas, dekonstrueras och 

ersättas? (Bacchi 2009). Detta betyder att vi som forskare inte bara ska analysera de 

lösningar som policyn säger sig vilja åstadkomma utan också kritiskt söka efter de 

antaganden som problemformuleringen bygger på. En sådan ansats bidrar med att 

granska hur identitetskategorier och målgrupper konstitueras. Bacchi (2009) menar att 

staten genom policyprocesser och insatser är en aktör som aktivt deltar i skapandet av 

konstruktioner, stereotyper och subjektspositioner eftersom konstruktionen av 

problemet får konsekvenser för de individer som en policy riktas mot. Detta innebär att 

vi ser såväl policyskapande, eller avsaknaden av policy i en viss fråga, som ett viktigt 

styrinstrument som därmed behöver analyseras och diskuteras istället för att vara något 

som tas för givet eller anses som något ”neutralt”. Detta eftersom de policybeslut som 

fattas och eller de insatser som görs utifrån dem är kontextuellt skapade utifrån en viss 

tidsanda och plats. 
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Metod 

I följande avsnitt kommer val av metod redogöras samt vilka övervägande som lett 

fram till urval av informanter. Detta inkluderar också en beskrivning av hur 

materialinsamlingen gått till samt hur analysen av intervjuerna genomfördes. 

Målgrupp och urval 
Inför denna studie fanns det många överväganden angående vilka informanter som 

skulle tillfrågas att delta i kartläggningen. Eftersom vårt syfte med kartläggningen var 

att undersöka hur kommunerna i Västernorrland agerar och resonerar gällande utsatta 

EU-medborgare tillfrågades kommunalpolitiker och tjänstepersoner från 

kommunernas socialförvaltningar (eller motsvarande). Det första vägvalet som gjordes 

handlade om vilka politiker och tjänstepersoner som skulle kontaktas. Efter en första 

kontakt med länsstyrelsen visade det sig att ingen tjänsteperson på Länsstyrelsen i 

Västernorrland hade något samordningsansvar för frågan och vi hänvisades till 

kommunförbundet och de ansvariga för Fead-projektet. Därmed uppstod en 

tveksamhet kring vilka politiker och tjänstepersoner i kommunerna som har frågan om 

utsatta EU-medborgare som sitt ansvarsområde, därför beslutade vi att kombinera två 

olika urvalsmetoder av informanter. Vi kontaktade samtliga ordföranden för 

kommunernas socialförvaltning (eller motsvarande), en tjänsteperson i förvaltningen 

samt oppositionsråd i de 7 kommunerna3. Om personen vi kontaktade inte ville ställa 

upp på en intervju bad vi hen att nominera en annan informant. Urvalet skedde således 

via snöbollsurvalets två principer, baserat på position samt baserat på nominering 

(Faraquharson, 2005). I Sundsvalls kommun har ett större antal intervjuer genomförts 

med utgångspunkt i att där finns projektet Make Sense och de deltagande 

informanterna nominerade fler möjliga informanter för oss att intervjua. Det skedde 

inte i Örnsköldsvik där projektet också finns men nomineringarna för intervjuer gick 

inte i riktning mot projektet.  

 

Det är skillnad hur många intervjuer som har genomförts inom de olika kommunerna.  

Ånge kommun, avböjde deltagande i studien med argumentet att frågan med utsatta 

EU-medborgare inte är aktuell i kommunen då det inte finns några EU-medborgare 

som tillbringar nätterna i kommunen utan endast pendlar dit på dagarna (mail från 

tjänsteperson 161109). I flera av de andra kommunerna, hade vi svårighet att få kontakt 

med politiker och tjänstepersoner och har därmed inte haft möjlighet att genomföra 

intervjuer med alla vi önskat. I en av kommunerna hade intervjupersonerna inte tid 

med intervjuer förrän först efter att denna kartläggning skulle vara färdigställd. I 

tabellen nedan visas en översikt av de som deltog i intervjuerna. Antalet politiker och 

 

3 Västernorrlands län består av kommunerna: Härnösand, Kramfors, Sollefteå , Sundsvall, Timrå, Ånge och 

Örnsköldsvik.  
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antalet tjänstepersoner presenteras samt det totala antalet från alla medverkande 

kommuner var för sig. 

 

Tabell 1. Översikt av intervjudeltagare 

Institution Tjänstepersoner Förtroendevald Antal 

Sundsvall kommun  3 2 5 

Timrå Kommun 1 2 3 

Örnsköldsvik kommun 1 0 1 

Sollefteå kommun 1 0 1 

Kramfors 1 1 2 

Härnösand kommun 0 1 1 

Kommunförbundet 2  2 

Total: 9 6 15 

Genomförande av intervjuerna 
Samtliga informanter kontaktades via mail eller telefon där de har blivit tillfrågade om 

de vill vara delaktiga i kartläggningen. Intervjuer med informanter på annan ort än 

Sundsvall utfördes i huvudsak via telefon med undantag för Timrå kommun där vi 

genomförde besöksintervjuer. Ett fåtal intervjuer genomfördes på Mittuniversitetet då 

informanterna av olika skäl valde att komma till oss istället. Intervjuerna hade en 

omfattning på genomsnitt 40 minuter där de kortaste varade ca: 20 minuter och de 

längsta ca: 60 minuter, detta med undantag för en intervju som varade 1 timme och 40 

minuter. Intervjuerna spelades in och har transkriberats.  

 

Intervjuernas syfte var i huvudsak att kartlägga hur de olika kommunerna i 

Västernorrland hanterar frågan om utsatta EU-medborgare som vistas eller är bofasta i 

kommunerna. De teman och frågor som behandlats har utgått från en intervjuguide 

som har hämtat inspiration från tidigare studier med samma målgrupp men med 

varierande ändamål. Temana i intervjuerna handlade om frågans aktualitet, om det är 

en fråga som informanterna upplever aktivt diskuteras i kommunen idag och vart den 

i så fall befinner sig i den kommunala organisationen. Vilka insatser som bör göras för 

gruppen, om de ska vara drivna av offentliga eller privata aktörer eller om inga insatser 

alls bör göras. Det lokalpolitiska perspektivet togs också upp i intervjuerna, dvs. vilket 

handlingsutrymme och vilka möjligheter en kommun i Sverige har gällande en fråga 

som rör global fattigdom. Vi lämnade också utrymme för informanterna själva att 
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formulera vad samtalet skulle handla om under intervjun för att på så sätt ta tillvara på 

den kunskap som informanterna besitter. Exempel på frågor som har behandlats under 

intervjuerna är: 

 Hur arbetet med utsatta EU-medborgare är organiserad och vem som har det 

huvudsakliga ansvaret för denna grupp? 

 Tillåts barn från gruppen att gå i skolan? 

 Finns det någonting som behöver förändras för att underlätta kommunernas 

arbete med frågan? 

Intervjuerna vi har genomfört kan ses som guidade samtal, där informanterna ges 

möjlighet att prata om ämnet och ge svar med sina egna ord. Intervjuerna baseras på en 

intervjuguide med teman som innehåller exempel på öppna semistrukturerade frågor. 

Det innebär att samtliga informanter har fått prata om samtliga teman, men ibland har 

informanterna självmant kommit in på ett visst tema utan att vi behövt ställa frågor, 

och därmed har de olika temana kommit upp i olika ordning i intervjuerna. Citaten som 

är presenterade i texten ska betraktas som illustrationer av de tendenser vi funnit i 

intervjumaterialet. 

 

I enlighet med de utgångspunkter som beskrevs i föregående avsnitt har vi i analysen 

av intervjuerna riktat in oss på hur informanterna talar om situationen för de utsatta 

EU-medborgarna som vistas i kommunen samt hur de ser på handlingsutrymmet för 

kommunen att agera vid situationer av social utsatthet. För att kunna studera 

problemrepresentationen angav vi vid intervjuerna ingen exakt definition av vad som 

är ”problemet” eller ”frågan” som kommunerna bör/kan/ska hantera utan det fick växa 

fram i intervjuerna från informanterna och därmed definieras av dem själva. 

Sammantaget innebär detta att vi har tagit till vara den kvalitativa metodens fördelar 

det vill säga att metoden är bra på att fånga mening, processer och kontext (Devine 

2002). 
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras intervjumaterialet utifrån kartläggningens övergripande 

syfte.  De frågor vi har ställt till materialet handlar om den organisatoriska strukturen 

som finns gällande utsatta EU-medborgare i de olika kommunerna, hur de olika 

informanterna ser på den utsatta gruppen, deras situation samt hur de förhåller sig till 

denna. Resultatredovisningen inkluderar hur de olika kommunernas 

handlingsutrymme beskrivs, om något ska göras för gruppen utsatta EU-medborgare, 

i så fall vad och av vem.  

Utsatta EU-medborgare – kategorisering och konstruktion. 
I beskrivningen av de sätt varpå kommuner organiserat arbetet vad gäller utsatta EU-

medborgare framträder också en bild av hur kommunerna ser på dem, hur gruppen 

kategoriseras och förstås. I intervjuerna som genomförts betonas den situation som de 

utsatta EU-medborgarna befinner sig i som problematisk och svår att hantera för 

kommunerna, likaså tycks det vara problematiskt att veta hur gruppen ska förstås. De 

olika intervjuerna speglar lite olika syn och här går det att se tydliga ideologiska eller 

partipolitiska skillnader i deras inställning. En aspekt som lyfts fram är att de utsatta 

EU-medborgarna inte själva har gjort ett fritt val att tigga, det vill säga att det är det 

enda alternativet som står till buds för dessa individer för att överleva. 

 

[…] men just det här, vad är det för människor, varför väljer man att sitta på gatan 

i ur och skur, [jag] tänkte på det häromdan när det var så kallt, ja men då sitter dom 

ju där ändå [och] det är ju inte för att man inte behöver […] – Politiker 5 

 

I citatet ovan beskrivs utsatta EU-medborgare som människor i en väldigt utsatt 

situation som tigger för att överleva. Liknande beskrivningar är återkommande i flera 

av intervjuerna men den förbinds också med flera andra konstruktioner. Beroende av 

kategorisering eller konstruktionskapande av gruppen söker de tjänstepersoner och 

politiker vi intervjuat ofta stöd i andra ”kategorier” för att legitimera sin inställning till 

gruppen. När den sociala utsattheten hos individerna ställs i förgrunden, och den 

kommunala organisationen kring situationen blir sekundär, refereras det ofta till 

hanteringen av andra utsatta grupper som t.ex. hemlösa kommunmedborgare eller 

asylsökande.  

 

I de fall då kommunens ”utsatthet” ställs i förgrunden så förekommer andra 

referenskategorier. Bland annat begreppet ”turist”, vilket innebär att de som tar sig till 

Sverige för att söka försörjning ses eller bör ses som vilka andra turister som helst. I 

citatet nedan så jämför informanten de utsatta EU-medborgarna med turister från 

Danmark och placerar dem i en jämförbar position. Problembilden blir då inte att den 

sociala utsattheten hamnar i fokus utan istället ställs olika grupper mot varandra där 

det framställs som omöjligt att särskilja en grupp från en annan:  
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Man kan ju inte peka ut en viss målgrupp bara, det är ungefär som… jag 

skojade med dom här från samordnaren som var här tänk om det skulle 

komma ett gäng danskar, det är bara danskar som får bo där, danskar måste 

bo här, danskarna har slagit läger i hamnen vad gör vi nu med danskarna? 

– Tjänsteperson 1  

 

En annan liknande referenskategori som förekommer handlar om att beskriva gruppen 

EU-medborgare är att se dem som gästarbetare. En sådan referens kan användas i olika 

syften, både för att påbjuda betydelsen av arbete eller för att påvisa omöjligheten att 

förstå gruppen genom någon av de befintliga kategorier som finns tillgängliga. En av 

informanterna problematiserade detta synsätt: 

 

[…] det här är ju människor som i Sverige behandlas på samma sätt som 19 åriga 

tjejer och killar som jobbar som bartender på Kos, sköt er själv eller betala hemresan 

själva eller ring din mamma och det är ju ett sätt att göra det på men här har vi ju 

då en djupare problematik då dom har inga föräldrar att ringa som kan skicka 

biljett, pengar till biljetten.” – Tjänsteperson 2 

 

Det som betonas i citatet ovan är att dessa människor inte alls är här under samma 

förutsättningar som andra människor som är säsongsarbetare, som reser genom Europa 

eller ungdomar från Sverige som reser utomlands för att tjäna lite pengar. De utsatta 

EU-medborgarna är här för att de inte har något annat val, de flyr undan systematisk 

diskriminering i hemländerna för att i många fall samla pengar till sina familjer. Som 

framgår i detta avsnitt pekar de referenskategorier som används i berättelserna i olika 

riktning vad gäller kommunens handlingsmotiv och insatser vilket också genomsyrar 

de olika sätt varpå de vi intervjuat beskriver kommunens ageranden i relation till 

utsatta EU-medborgare. 

Insatser riktade till EU-medborgare  
Insatserna för målgruppen utsatta EU-medborgare varierar mellan de olika 

kommunerna. Det gör också de kommunala policybeslut som tagits gällande 

målgruppen. I ett fåtal kommuner i Västernorrland har insatser genomförts i form av 

härbärgen under vintermånaderna. En informant beskriver det på följande sätt:  

[…] det är en röra här men jag hittar det nog till slut, alternativ två det 

innebar det här så det var vårt uppdrag att jobba med då, att man skulle 

upprätta ett härbärge och det skulle finnas tydliga regler […] – 

Tjänsteperson 1 

Citatet ovan antyder att tjänstepersonen anser det vara rörigt och kanske inte alldeles 

enkelt, men att de fått i uppdrag att etablera ett härbärge. Flera informanter uttrycker 

en önskan om att det ska finnas ett härbärge men att det är svårt att rättfärdiga då 
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gruppen som vistas i kommunen är för liten. Vidare berättar informanterna, oavsett om 

deras kommun erbjuder härbärge eller inte, att det lätt blir en problematisk situation 

där de förväntas göra skillnad mellan olika grupper. Vilket de betonar att de inte kan, 

de menar att om det ska finnas ett härbärge i kommunen måste det vara öppet för både 

svenska medborgare som är hemlösa, missbrukare och den utsatta gruppen EU-

medborgare.  

Skulle problemet öka [Fler EU-medborgare skulle komma till kommunen] 

och vi skulle behöva göra åtgärder a’la härbärge så är min avsikt åtminstone 

att inte göra något sidospår för EU-medborgare utan då ska det vara riktat 

mot alla som i så fall har det dåligt. – Tjänsteperson 4 

Några av informanterna uppger att de inte gör några riktade insatser till denna grupp 

i kommunen, då kommunen inte anser att det är ett problem i så pass stor utsträckning 

att de ska stå till tjänst. De insatser som finns är de som finns för socialt och ekonomisk 

utsatta svenska medborgare och EU-medborgarna uppges vara välkomna att söka sig 

till dessa. 

 

 I ett flertal av kommunerna har spontana boplatser, husvagnsläger och tältläger 

uppstått, som senare har stängts av kommunen genom avhysning eller vad som talas 

om som ”flytt” av EU-medborgarna. I samband med att lägren stängs kan man i 

informanternas berättelser ana att frågan om social utsatthet hos EU-medborgare 

upphör att vara ett kommunalt problem.  Problemet är således kopplat till av 

kommunen icke sanktionerade boplatser inom kommunens geografiska område. Det är 

således boplatserna och inte den sociala utsattheten som uppfattas som problematisk.  

Detta tycks vara giltigt oberoende av kommun då det i de kommuner där inga utsatta 

EU-medborgare bor är en icke-fråga. Informanterna i dessa kommuner omnämner att 

det förekommer tiggeri i kommunen men att det inte är en kommunal fråga så länge 

det inte finns några boplatser inom kommunens gränser. Informanten i citatet nedan 

beskriver hur de inom kommunen uppfattar social utsatthet bland EU-medborgare som 

ett ickeproblem: 

Nej, Jag tror att det är en ickefråga, det här rullar ju på liksom lite […] Utan 

kommunen har ju otroligt mycket jobb med den övriga verksamheten vad 

det gäller asylsökande och ta emot flyktingar och allt vad det heter. Så att 

jag tror inte att det läggs ner någon mycket möda på det här. De gör ju inte 

så mycket väsen av sig dom, dom tigger ju och så varje dag sen, sen kommer 

de ju tillbaks dagen efter och jag, så jag tror att det är […] väldigt lite kontakt 

från den kommunala sidan. – Politiker 2  

Handlingsutrymme- mellan lagrum och frånvaron av riktlinjer 
Beskrivningarna av de insatser som görs för gruppen är ofta också en berättelse om vad 

kommuner kan göra, vad de har för handlingsutrymme utifrån befintligt lagrum eller 

andra styrdokument. I kommuner där det huvudsakliga ansvaret för den utsatta 
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gruppen vilar på socialtjänst så pekar informanterna ofta på de begränsningar som 

socialtjänstlagen utgör gentemot de utsatta EU-medborgarna.  

[…] hur gör vi nu, hur, vilket förhållningssätt ska vi ha och vilka 

ställningstagande ska vi göra men det blev ju ändå så att i det resonemanget 

så backade vi tillbaka jamen vad säger socialtjänstlagen, ja den säger såhär 

vi får inte göra på annat sätt vi ska förhålla oss till lagen […] – Tjänsteperson 

3 

I citatet ovan pekar informanten på att de beslut som kommun och tjänstepersoner tar 

och har tagits i samband med den utsatta gruppen EU-medborgare, är nära förbundna 

med socialtjänstlagen. Ett annat styrdokument de olika kommunrepresentanterna ofta 

åberopar är den nationella samordnaren Martin Valfridssons (2016) utredning som 

hänvisar till en juridisk tolkning av situationen. Citatet nedan exemplifierar hur 

kommuner säger sig använda denna utredning som stöd både för att legitimera de 

insatser som gjorts samt för att motivera avsaknaden av sådana insatser: 

[…] på individnivå dom som söker sig hit får ju vi naturligtvis… [de] få[r] 

bli bedömda som precis vilken annan, ja, behöver dom akut bistånd, och 

det är ju bara det som står i den här [Valfridssons utredning], akut bistånd, 

möjligen härbärge då om det är som akut då men inte bygga upp någon 

verksamhet det är ju skrivet här, det rekommenderar han [Valfridsson] ju 

inte – Tjänsteperson 1 

Just kring behovet av riktlinjer och tolkningen av huruvida Valfridssons utredning är 

att tolka som riktlinjer eller inte skiljer sig informanternas berättelser åt. Vissa 

informanter ser utredningen som nationellt accepterade riktlinjer som skall efterföljas 

medan andra menar att deras kommun inte använder sig av den över huvud taget. En 

annan informant däremot, tydliggör att Valfridssons rapport inte är ett av regeringen 

erkänt styrdokument i frågan om de utsatta EU-medborgarna. Informanten säger 

följande:   

[…]Valfridsson presenterade en rapport i februari som handlade om 

nationella riktlinjer och i dagens datum 16e november så är fortfarande dom 

nationella riktlinjerna inte klara vilket gör att det finns ett antal kommuner 

som väntar på de nationella riktlinjerna för att liksom bestämma sig […] – 

Tjänsteperson 2 

 

Liksom citatet ovan antyder uttrycker flera informanter att de önskar ett tydligare 

regelverk eller klara riktlinjer för sina ageranden och bedömningar. När oklara eller 

inga riktlinjer finns uppstår en situation där myndighetsutövandet för 

tjänstepersonerna blir orimlig. I intervjuerna finns också en beskrivning av hur politiker 

och tjänstepersoner blev ”tagna på sängen” av situationen med socialt utsatta EU-

medborgare när det började dyka upp fattiga människor på gatorna. De menar att de 

har tvingats ”uppfinna hjulet på nytt” och upplever det som problematiskt att det inte 

funnits någon enhetlig syn mellan kommuner kring hur frågan ska hanteras. Ingen av 
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informanterna anser att kommunerna kunde ha gjort mer för gruppen än vad de har 

gjort.  

 

Utöver de mer formella riktlinjer som ligger till grund för en kommuns agerande i 

frågan menar några informanter att det också finns annat som påverkar hur de agerar. 

De hänvisar då särskilt till vad de kallar att undvika att ”väcka en nationalistisk 

opinion” bland medborgarna, en informant talar om det på det här viset: 

[…] tyvärr är det ju så att om vi ser mellan fingrarna med Svensk lag med 

någon som inte är Svensk medborgare då väcker vi en sådan här, ibland 

något obehaglig opinion och den är inte, påstår jag, så liten heller, den är 

ganska stor och utbredd. Och det måste vi också vara medvetna om, man 

kan inte bortse från det tycker jag, det går inte.” – Politiker 1 

Det latenta budskapet i citatet är att politiker ser en risk för att en rasistisk och 

nationalistisk opinion skall brusa upp bland kommunmedborgarna ifall kommunen 

skulle börja inkludera de utsatta EU-medborgarna i hjälpinsatser. Att inkludera EU-

medborgare beskrivs som att tänja på lagarna av denna informant medan det av andra 

informanter i andra kommuner beskrivs som något som går att göra inom befintligt 

lagutrymme. Det som informanten hänvisar till som nationalistisk opinion framstår då 

som någonting som kommunerna hela tiden måste ha med sig i beaktande i besluten 

som tas kring EU-medborgarna.  

I intervjuerna växer det också fram förslag på lösningar av den presenterade 

problematiken, här finns ideologiska skillnader men sammantaget går det att säga att 

ingen av de kommunala representanter vi har intervjuat anser att EU-medborgarnas 

sociala utsatthet är en fråga som ska hanteras av kommunerna, istället framställs 

Rumäniens regering som ansvarig och EU som en viktig aktör. 

 

Tills någonting händer med Rumänien, berättade samordnaren att dom 

hade haft en ny ambassadör i Rumänien och dom gör, det sägs att dom inte 

gör någonting för den här gruppen men det gör dom såklart, får man 

vetskap om det då så kanske man reagerar på ett annat sätt. Det är inte vi 

som ska lösa det utan Rumänien gör ju faktisk vad dom ska, det sägs ju att 

dom inte gör någonting, 80 % av alla EU medel som når till den här gruppen 

har använts – Tjänsteperson 1 

 

Det finns dock ett undantag gällande vem som är ansvarig, och det är när det handlar 

om barn. Där gäller andra lagar och förordningar och det är också just frågan om barn 

bland de utsatta EU-medborgarna som under intervjuerna förbinds med starka känslor 

och stor osäkerhet kring det kommunala handlingsutrymmet.  
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Barn och social utsatthet 

Det är frågan om vad som är ”bäst för barnen” som präglar samtalen. Under 

intervjuerna handlar barnens bästa om hur de bor och under vilka förhållanden barnen 

spenderar sina nätter.   

[…] vi skulle ju inte acceptera att en Svensk medborgare, flera stycken kom, med 

barn och flyttade in på ett härbärge […], det skulle bli föremål för en utredning 

och förmodligen ett omhändertagande av barnet. Men vi tillåter en annan grupp, 

dom här människorna att göra det. – Politiker 1 

 

I några av kommunerna har de valt linjen att inga barn får vistas på härbärgen men om 

det skulle dyka upp familjer med barn får de övernatta på härbärgen tillfälligt. Den 

problematik som presenteras i citatet är att barnen som lever i härbärget, eller har andra 

otrygga levnadsförhållanden tillsammans med sina föräldrar under vistelsen i Sverige, 

har en otrygg tillvaro och ska därför vara föremål för en utredning av socialtjänsten 

enligt socialtjänstlagen (SoL 2012).  

 

Det som blir tydligt här är att barnens situation i den utsatta gruppen ses som ohållbar 

och det uppstår en diskursiv separation mellan barnen från gruppen och gruppen som 

helhet, de ses inte längre som en grupp utsatta människor som har barn med sig. Det 

blir tydligt i berättelserna blir istället att det är barn som råkar befinna sig i en dålig 

situation och att det är oacceptabelt. Det som inte betonas lika tydligt är att sova på ett 

härbärge kan i många fall kan vara det enda alternativet från att sova utomhus. Detta 

gäller då hela gruppen men det är ingenting som reflekteras över i berättelsen. Barnen 

ses alltså som en separat enhet och tas då ur kontexten av grundproblematiken, det vill 

säga att de utsatta EU-medborgarna inte har något annat val eller andra möjligheter.  

 

Samma informant yttrar sig igen och i detta citat betonar personen vikten av att ha 

ansvar över barnen, och att de befinner sig i en extremt dålig situation. 

 

Min egen bild utav det är ju att det finns fortfarande i princip lika många som tigger 

i [kommunnamnet] kanske någon färre [jämfört med tidigare] men, nä jag vet inte. 

Någonstans uppehåller dom sig och det är extremt viktigt att vi, ur mitt perspektiv, 

att om det finns barn med i bilden så är det oerhört viktigt att vi har uppföljning 

på det så att inte dom far illa för där har vi ett ansvar.  – Politiker 1 

 
När barn lever under socialt utsatta förhållanden menar informanterna att de har ett 

tydligare handlingsutrymme baserat på Socialtjänstlagen och riktlinjerna från SKL. 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 2012) är uppsökande arbete en insats kommunerna är 

skyldiga att utföra ifall det finns risk att barn far illa men enligt informanterna är detta 

någonting som sker väldigt sällan. I de kommuner där Make Sense projektet är aktivt 

görs det i vissa fall men omnämns vara något som kommer att få ett ökat fokus i 

framtiden.  
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Ja, uppsökande verksamhet. Det kommer vi att göra betydligt mer nu 

framöver, […] och då tänker vi att vi inte ska lägga för mycket resurser på 

själva mötesplatsen utan då ska vi vara ute och söka. – Tjänsteperson 2  

I en av kommunerna så har man genom en positiv läsning av ett lagrum gjort 

ställningstagandet att barn som tillhör gruppen utsatta EU-medborgare ska få möjlighet 

att gå i skola. Enligt informanterna är detta någonting som inte har gjorts i någon annan 

kommun i Västernorrland, och som många gånger är någonting man inte ser som en 

möjlighet eller som någonting önskvärt: 

Sen har vi också haft en stor diskussion om huruvida vi ska erbjuda skola 

eller inte för barn som kommer hit, från början så kom det just inga barn 

eller så kom dom bara tillfälligt.[…] men beslutet blev faktiskt att vi skulle 

ha en sådan möjlighet, [xxx]-förvaltningen förberedde så att vi skulle vara 

förberedda och jag vet att i höst har vi haft ett barn i skola […] – Politiker 3 

Andra informanter gör helt andra tolkningar av lagen och de möjligheter den ger 

kommunerna att erbjuda skolgång.  En informant från en kommun som inte förespråkar 

skolgång som ett alternativ säger:  

Det är helt okej att vilja frivilligt erbjuda dom här barnen skolgång men jag 

påstår att det inte är så lagen ser ut, att vi ska inte, vi måste inte erbjuda 

dom och där måste man göra ett vägval vad tror man är den bästa vägen. – 

Politiker 1 

Vidare säger samma informant om att hen känner sig frågande till hur andra 

kommuner har tolkat lagutrymmet och vill ställa frågan till dem: 

[…] hur tänker ni [andra kommuner] med skolgången, ser ni inte en väldigt 

stor risk att dom här barnen kan känna att dom kanske till och med börjar 

rota sig här och sen så drar dom härifrån, föräldrarna drar härifrån, det är 

ju väldigt uppslitande för dom också att åka fram och tillbaka, det finns 

också en risk med det – Politiker 1 

Ovanstående citat påtalar en problembild där de inte vill att barn ska etablera sig i 

kommunen och skaffa sig en utbildning och ett socialt umgänge då det kan vara 

skadligt för barnen i den utsatta gruppen eftersom det förutsätts att de ska resa vidare 

eller ”ryckas upp”. Vidare framgår att beroende av hur man tolkar olika lagar samt var 

frågan organisatoriskt placeras antar insatserna olika form. Det ger eller begränsar 

således informanternas handlingsutrymme. Hur de uppfattar detta kommer att 

beskrivas under rubriken nedan. 
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Handlingsmotiv- humanitära skäl, förbudsåtgärder och andra 

restriktioner  
De insatser som informanterna hänvisar till berör en rad olika handlingsmotiv, vilka 

kan handla om allt från att situationen upplevs som ohållbar till att det är en 

kostnadsfråga för kommunen. Det handlar om motiv till att kommuner agerar 

gentemot gruppen men även motiv till att inte göra insatser.  

I Västernorrland beskriver informanterna att de norrländska vintrarna med ett hårt och 

kargt klimat, innebär att informanterna menar att det inte är hållbart för de utsatta EU-

medborgarna att sova i antingen bilar eller i tält.  

Vi hade en ganska stor diskussion en period därför att det kom fler och fler 

EU-medborgare hit och det blev väldigt kallt och då när de började komma 

då bodde dom framförallt i bilar som stod parkerade på lite olika ställen, 

känslan var väl att: vi vill inte att någon ska frysa ihjäl i vår kommun – 

Politiker 3 

Känslan av att de inte ville att någon skulle frysa ihjäl framställs alltså vara en av de 

drivande krafterna till varför informanten menar att kommunen upprättade ett 

härbärge. I en annan kommun blir det i informanternas svar tydligt att det är 

kostnadsfrågan som står i förgrunden. Citat nedan är taget ur ett sammanhang där 

informanten berättar att kommunen avsåg att, efter en avhysning, erbjuda en alternativ 

boplats åt de utsatta EU-medborgarna. Något som sedan ansågs bli en för stor kostnad 

för kommunen och således resulterade i att det slutligen inte blev någon alternativ 

boplats.  

”[…] skulle vi då starta en camping själv det skulle kosta, här finns det en 

beräkning, det här skulle det kosta, ett eget. Det här är egen kostnad [visar 

i protokollen] mellan 2.5-3 miljoner årligen minst oavsett om man skulle 

bemanna det med egen personal eller med hjälp av [XXX]-vakt skulle det 

kosta det. Jag la ju fram då ett ärende i socialnämnden att såhär kommer det 

kosta ungefär, jag kan ju inte säga vad man skulle göra eller inte, det är ju 

inte mitt uppdrag och då bestämde nämnden att, nej, nu fick det vara nog.” 

– Tjänsteperson 1  

När informanterna intar en mer repressiv hållning och påtalar förbud mot tiggeri som 

lösning motiveras detta ofta som i citatet nedan av att den allmänna ordningen måste 

upprätthållas: 

Ja men jag tycker först att man ska förbjuda det. Då finns det ju ingen 

marknad för det och det gör vi för att upprätthålla allmän ordning. Och 

förbjuder vi tiggeriet då har vi ju tagit itu med en kriminell del i vårt 

samhälle som är tiggeri [...] – Politiker 4 

Citatet ovan anknyter till ett annat vanligt återkommande tema bland informanterna, 

nämligen det som handlar om att hitta möjligheter att minska antalet EU-medborgare 

som befinner sig i Västernorrland.  
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[…] då kan jag säga såhär mycket då att jag vi har tiggare om man får använda det 

uttrycket, eller utsatta EU-medborgare vid Hemköp vid Willys vid Systembolaget 

vid ICA och vid Coop. Dom som man stöter på varje dag, sen finns det säkert på 

andra ställen i kommunen, men det finns ett gäng då som, som sitter och tigger. 

Och vi moderater är ju emot det här då och tycker att… vi föreslår ju då att det är 

organiserat tiggeri där utsatta människor utnyttjas [och] ska kriminaliseras[…] – 

Politiker 4 

 

Trots att det inte finns juridiskt stöd för utsagor om att tiggeri, organiserat eller ej, är 

brottsligt är det inte ovanligt att allt tiggeri framställs som organiserat och att tiggeri 

framställs som kriminellt. Utifrån denna typ av antaganden framställs ”tiggeriförbud” 

och andra förbudsåtgärder som sätt varpå kommuner borde bemöta gruppen utsatta 

EU-medborgare. I relation till tiggeriförbudet presenteras en omtanke om svenska 

medborgare som störs av att behöva se tiggarna samtidigt som det sker en konstruktion 

av de socialt utsatta EU-medborgarna som en enhetlig grupp som styrs av kriminella 

gäng som tvingar individer till tiggeri. Här konstrueras EU-medborgarnas situation en 

belastning och en olägenhet för övriga som bor i kommunen. Vidare karakteriseras 

informanternas berättelser i vissa fall av en inställning om att det är EU-medborgarnas 

egna problem att de befinner sig i den situationen som de gör och att det främst är deras 

eget ansvar i att ta sig ur den. Det bygger på ett resonemang om att då de ”frivilligt” 

har tagit sig hit kan de inte förvänta sig att kommuner ska göra någonting för att 

assistera dem i deras utsatta situation: 

 

Den enda liksom påpekande jag har fått är just från svenska kyrkan, varför agerar 

ni inte. Nej men vi kan inte agera, dom här människorna är här frivilligt – 

Tjänsteperson 3 

 

Det är ju ändå vuxna människor och vi ska ju aldrig ta ifrån dem deras eget ansvar 

– Politiker 5 

 

Den restriktiva inställningen som har demonstrerats ovan är den mest förekommande 

föreställningen i informanternas berättelse och den som ses tydligast i intervjuerna med 

kommunrepresentanterna men samtidigt finns också en ambivalens i intervjuerna. Vid 

ett flertal av intervjuerna intar informanterna en position där de erkänner den utsatta 

situation som EU-medborgarna som grupp befinner sig i men samtidigt ser de sig inte 

ha något handlingsutrymme att göra någonting åt saken. I intervjuerna har vi även i 

enstaka fall stött på mer extrema ståndpunkter där informanten menat att man borde 

införa ett tiggeriförbud som sträcker sig till att omfatta hela Europa. Den lösning som 

då presenterades präglades också av tydligt stereotypa rasifierade bilder av romer där 

ett uttalande om att ”de ska drivas ut” gjordes.  
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Kommunal organisering och betydelsen av ideella aktörer 
Av det som kan utläsas från de olika intervjuerna så varierar kommunernas 

organisering kring frågan gällande de utsatta EU-medborgarnas situation. Vid flera av 

intervjuerna uppstår en osäkerhet eller oklarhet i vem som är ansvarig eller vart i den 

kommunala organisationen frågan har placerats. I några fall blir det också tydligt att 

tjänstepersoner inte alltid är nöjda över att just de har fått ta ansvaret för frågan. En 

informant formulerar det såhär: 

 

Men nu är det som det är och det är ju bara att gilla läget och jag har också 

tagit på mig nu att vara någon sorts samordnare ändå, i frågan. – 

Tjänsteperson 1 

 

Vidare säger informanten: 

 

[…]det har ju varit otroligt uppmärksammat i media och på alla de möjliga 

sätt och jag har varit lite irriterad för någon tyckte det tog för lång tid, jag 

blev tokig, jag har ju annat att göra, vi ägnade ju halvtid åt det här tidvis. – 

Tjänsteperson 1 

 

Det syns här att ett tydligt missnöje och något av en uppgivenhet träder fram i 

informantens svar. Att frågan hamnade på just denna tjänsteperson har varit en 

belastning som inte var önskad och hen tycker att frågan inte är hens ansvar. Detta är 

en trend i många intervjuer där frågan, oftast, har hamnat på socialtjänsten där 

tjänstepersoner inte känner att de har någon befogenhet att fatta beslut kring gruppen. 

Både politiker och tjänstepersoner återkommer till medias roll som problematisk. Vid 

diskussioner under intervjuerna om hur kommunen har hanterat frågan om socialt 

utsatta EU medborgare skiftas problemframställningen från att handla om de faktiska 

individerna som är socialt utsatta till att handla om hur mycket tid tjänstepersoner och 

politiker har tvingats lägga på att hantera den mediala uppmärksamheten gällande 

gruppen. Arbetstiden som lagts på att besvara medias frågor hamnar i förgrunden och 

individers sociala utsatthet försvinner från den politiska dagordningen.  

 

Det framstår tydligt i intervjuerna hur tjänstepersoner söker efter och saknar riktlinjer 

för att hantera frågor rörande social utsatthet hos människor utan svenskt 

medborgarskap. En tjänsteperson kan enbart agera utifrån sitt givna uppdrag, finns det 

då inte några tydliga riktlinjer om hur situationen ska hanteras så blir det problematisk 

att fatta beslut kring frågan.  

 

Andra kommuner har valt en annan väg och istället för att placera frågan på 

socialnämnd (eller motsvarande) har hanteringen av socialt utsatta EU-medborgare 

hamnat mer centralt i den kommunala organisationen, en informant berättar: 
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”[…] i vår kommun så är det faktiskt kommunstyrelsen som i första hand 

håller i den här frågan, inte socialnämnden, så bara där är det en skillnad 

här.” – Politiker 3 

 

I denna kommun så ligger alltså det huvudsakliga ansvaret hos kommunstyrelsen och 

blir på ett tydligare sätt en fråga mer centralt placerad i den kommunala organisationen 

istället för placerad på en enskild nämnd. Att organisera verksamheten kring frågan på 

detta sätt bryter trenden i vår undersökning och det vanligaste sättet som framkommit 

i vår undersökning varit att ange att frågan primärt är placerad hos socialnämnden.  

 

Förklaringarna till varför en kommun valt att organisatoriskt placera hanteringen av 

frågan på kommunstyrelsen handlar om att informanterna menar att frågan är så 

komplex att den inte kan finnas på en nämnd.  

 

[…] det är ju dom här frågorna som faktisk spänner över väldigt många, dom flesta 

förvaltningar i kommunen men det blir gärna en socialtjänst fråga och det här har 

väl jag försökt att bolla uppåt och bolla tillbaks att det här går inte. – Tjänsteperson 

3 

 

I citatet ovan menar informanten att detta är en fråga som inte enbart kan hanteras av 

socialtjänsten och därför blir det begränsande när den placeras där. Det är alltså en fråga 

som enligt informanterna borde inkludera flera instanser i kommunen för att underlätta 

arbetet med frågan.  

Frivilligorganisationer och Ideella aktörer 

I flera av kommunerna har frivilligorganisationer och kyrkor haft en betydande roll vad 

gäller humanitära insatser riktade till utsatta EU-medborgare. I kommuner där Make 

Sense projektet är i bruk är det ett kriterium att kyrkor och ideella organisationer ska 

vara engagerade i frågor angående den utsatta gruppen. På frågan om vad kyrkan gör 

för insatser har kommunrepresentanterna ibland svårt att ge ett konkret svar. 

 

Ja men dom har det här [namn på mötesplats för socialt utsatta] och där vet jag inte 

riktigt hur generösa eller ogenerös man är men man vänder sig ju väldigt mycket 

mot utsatta grupper nu kanske det mest är våra missbrukare som men jag kan även 

tänka mig att det här är en grupp som kan komma och få en frukost eller frukost 

till en billig penning. – Tjänsteperson 3 

 

I citatet ovan säger sig informanten inte känna till huruvida kyrkan göra några riktade 

insatser medan det i andra intervjuer framgår tydligt att det finns en uttalad samverkan 

med frivilligorganisationerna:   

 

[…] vill inte att någon ska frysa ihjäl i vår kommun, så vad kan vi göra? Och 

samtidigt så var vi väldigt inställda på att kommunen ska inte erbjuda härbärge 
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för det gör vi inte till någon annan grupp heller[…] Men sen var det ju också så att 

det var många kyrkor och frivilliga som engagera sig och som ställde sig upp och 

sa att dom var beredda att göra det här jobbet. – Politiker 3 

 

Flera av informanterna lyfter gärna fram kyrkorna som organisationer som gör skillnad 

för EU-medborgarnas utsatta situation och i två av kommunerna menar informanterna 

att det inte utan samarbetet med kyrkorna, hade varit möjligt att öppna härbärgen för 

socialt utsatta människor. Alla informanter i samtliga kommuner som har ett aktivt 

samarbete med kyrkorna (inga andra ideella organisationer omnämns) tycker att detta 

samarbete är ett bra sätt att organisera sig kring frågan om socialt utsatta EU-

medborgare. I flera fall vill informanterna gärna se fler samarbeten av denna form.  

 
Enligt informanterna finns det också ett visst samarbete med olika myndigheter inom 

kommunerna i frågor som rör utsatta EU medborgare. När det handlar om frågor som 

rör lagbrott så berörs polismyndigheten och vid frågor som berör avhysning från 

lägerbildningar så inkluderas kronofogdemyndigheten. 

 

[…] läser man på kronofogdens hemsida så står det ju där också att antingen 

så går man ju via fogden eller så går man ju via polisen när man gör det och 

vi valde ju vägen att polisen åker dit och kolla så att det är tomt och hade 

det inte varit tomt då hade ju polisen sagt det till oss och då hade vi ju kunna 

sökt via kronofogden att dom här bor kvar och dom ska… då söker vi då 

för avhysning[…] så att vi har ju haft mycket samverkan så mellan 

myndigheter det var inför det framförallt. – Politiker 5  

 

Det händer att även andra aktörer inkluderas, nästan uteslutande i frågan om 

avhysningar och markfrågor och väldigt sällan i någon annan form av samarbete. Det 

är ingen av de vi intervjuat som anger att de samarbetar över kommungränserna i 

frågor gällande utsatta EU-medborgare.  

 

Det är tydligt att de olika kommunerna har organiserat sig olika i frågan gällande 

utsatta EU-medborgare och att det finns en tveksamhet kring vart frågan bäst hör 

hemma. Några av kommunerna har placerat den på en högre strategisk nivå i den 

kommunala organisationen, men det vanligaste är att hantera frågor om social utsatthet 

från fall till fall när de ”uppstår” och att socialnämnd och socialtjänst blivit de tydligaste 

mottagarna av frågan.   
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Avslutande reflektioner  

Vi har gjort en kartläggning av hur kommuner i Västernorrland hanterar frågan med 

socialt utsatta EU-medborgare. I de samtalsintervjuer vi genomfört med informanterna 

blir det tydligt hur gruppen socialt utsatta EU-medborgare likställs med att vara av 

romsk härkomst. Detta antagande om att EU-medborgare är uteslutande av romsk 

härkomst får betydelse eftersom romer är ett av Europas mest marginaliserade folkslag 

som ständigt åtföljs av diskriminerande, exkluderande och förtryckande principer, är 

något som vi väl känner till. Detta har konstaterats många gånger, och uttrycks tydligt 

i den statliga utredningen från 2010 ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige 

(2010:55). Här konstateras hur romers mänskliga rättigheter historiskt har kränkts men 

även att kränkningarna är pågående. Vi vill än en gång påminna om att vi inte anser att 

gruppen utsatta EU-medborgare uteslutande är av romsk härkomst, men i vårt 

intervjumaterial skapas många gånger ett likhetstecken mellan de två kategorierna. 

Utifrån vår teoretiska förförståelse om hierarkiska maktordningar i samhället 

upprätthålls normaliserande system där det ”normala” sätts i motsatsförhållande till 

det ”onormala” eller avvikande.   

 

De som hamnar under kategorin ”onormalt” eller avvikande hamnar ofta ett steg 

utanför samhället då de inte passar in i den struktur som redan är etablerad. Skapandet 

och upprätthållandet av dessa kategorier sker genom såväl formella policydokument 

som vardagliga praktiker. Det blir tydligt i materialet hur informanterna förhandlar de 

olika kategorierna och hur gruppen utsatta EU-medborgare inte passar in, de kallas 

ibland för ”turister” eller ”gästarbetare” men även dessa kategoriseringar uppfattas 

som att de skaver. De som har makten att skapa dessa strukturer och kategoriseringar 

är de som befinner sig högst upp på den hierarkiska maktordningen (Giritli Nygren et 

al 2015). I vår studie har vi märkt tendenser på just detta då de utsatta EU-medborgarna 

ofta står utanför det etablerade samhället och att denna maktrelation mellan det 

“normala” (Svenska medborgare) och det “annorlunda” till viss del kan bibehållas 

genom det förhållningssätt som staten och kommunerna agerar på. Några tydliga 

exempel på detta handlar om hur lagstiftningar exempelvis upprätthåller 

kategoriseringar och förstärker dessa genom att peka ut något (eller någon) som en 

”orimlig belastning” för biståndssystemet (Utlänningslagen 2001:445), eller beteenden 

associerade med vissa grupper eller individer som ”olagliga” eller besvärande.  

 

Genom normaliseringsprocessen och de stereotypa karaktärsdragen som tillskrivs 

romer och gruppen socialt utsatta EU-medborgare (i och med att de likställs som en och 

samma grupp) bidrar föreställningarna till att stigmatiseringen förstärks och 

reproduceras ytterligare. Detta resonemang skulle kunna jämföras med Foucaults sätt 

att kritiskt granska normaliseringsprocesser (Fahlgren et al 2016). Genom att 

institutioner i form av politiker och tjänstepersoner utövar en typ av kontroll av 

befolkningen förstärks normerna vilket i vår studie innebär att de utsatta EU-
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medborgarna även fortsättningsvis riskerar att stå utanför samhället eftersom att de 

systematiskt inte inkluderas. 

 

Talet om socialt utsatta EU-medborgare som individer med stor kompetens och 

handlingskraft och deras socialt utsatta situation i Sverige som ett resultat av deras ”fria 

val” skapar en situation där de svenska kommunerna kan positionera sig som utan 

ansvar för gruppen. Vi har under arbetet med denna kartläggning ställt oss frågan vad 

som skulle hända med ansvarsfrågan om vi istället skiftar fokus och tillskriver gruppen 

socialt utsatta EU-medborgare status av att vara ekonomiska flyktingar. För att 

använda Bacchis (2009) termer skulle nu problemformuleringen ändras och möjligen 

skulle den sociala utsattheten hamna mer i förgrunden. Det skulle positionera EU-

medborgarna som människor som flyr sina länder på grund av systematisk och 

kulturell diskriminering i jakten på att överleva. Stigmatiseringen av EU-medborgarna 

och situationen de befinner sig i skapar en bild av att de människor det handlar om står 

långt utanför normativiteten. Det normala är istället beroende av maktrelationer. I det 

här fallet utgör den utsatta gruppen det avvikande och den övriga befolkningen utövar 

indirekt ett maktövertag gentemot gruppen som lämnar gruppen än mer utanför 

normativiteten, eller “den inbillade folksjälen”(Canguilhem 1989). 

 

Talande för materialet som rapporten baserar sig på är en fråga vi ställde under 

intervjuerna som handlade om drömmar eller visioner för gruppen socialt utsatta EU-

medborgare och den situation de befinner sig i. Här fick informanterna svara på hur de 

önskade att situationen skulle se ut ett antal år fram i tiden utan att i någon egentlig 

mening behöva ta hänsyn till ekonomiska eller andra strukturella eller politiska 

faktorer. Visionerna kom då att handla om en önskan om att förändringar skulle ske i 

”hemländerna” det vill säga Rumänien eller Bulgarien och att insatser som skolgång, 

jobb och minskade diskriminering ska ske där. Visionerna innehöll också många gånger 

en önskan om att EU ska ta en större roll i frågan om social utsatthet. Visionerna är just 

visioner och drömmar men de pekar med all tydlig önskvärdhet på vart ansvaret och 

handlingsutrymmet för social utsatthet kan eller bör hamna –inte inom ramen för den 

kommunala verksamheten i Sverige.  

 

Avslutningsvis vill vi lyfta det kanske vanligaste förekommande temat i våra intervjuer, 

nämligen behovet av riktlinjer. Frågan om socialt utsatta EU-medborgare är en fråga 

som informanterna upplever som utan tydliga nationella riktlinjer. Kommuner 

hanterar frågan utifrån egen lagtolkning, och ett tydligt behov hos de tjänstepersoner 

och politiker vi har intervjuat är behovet av tydligare riktlinjer från internationellt och 

nationellt håll. Vi vill avsluta rapporten på det sätt vi inledde den, social utsatthet är en 

komplex och mångbottnad fråga och ingen vore gladare än vi om social utsatthet skulle 

upphöra att existera, men att försöka avsäga sig ansvar eller handlingsutrymme i frågan 
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minskar inte social utsatthet, det bara förflyttar den till någon plats där den blir (för oss) 

mindre synlig.  
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