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Abstract 

How do decision makers problematize unestablished EU citizens in terms of the 

Swedish welfare model? By utilizing Carol Bacchi’s critical policy analysis de-

scribed as ‘What’s the problem represented to be?’, the aim of this study is partly 

to identify and map out what problem representations are made by Swedish deci-

sion makers, and partly to illustrate how to understand these by means of the 

welfare state as a theoretical framework. 

    To examine the ways in which decision makers problematize unestablished EU 

citizens I use the national course of action regarding unestablished EU citizens in 

Sweden, which was presented in February 2016 by co-ordinator Martin 

Valfridsson. The study finds several interesting problematizations where the co-

ordinator primarily highlights the unwished migration of unestablished EU citi-

zens that has increased the last four years. The problematizations is further being 

analysed by means of norms of reciprocity and employment that follow the 

welfare system. According to the result of this study, people are guided by 

problematizations that policy makers phrase. The problematizations that the co-

ordinator makes are the result of the limitation of the welfare state as a system that 

has constructed neither a physical nor an intellectual location for unestablished 

EU citizens. 

 

 

Nyckelord: handlingsplan, EU-medborgare, policyanalys, reciprocitet, välfärds-
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1 Inledning 

“Samhället bidrar till att återupprätta de slumsamhällen vi frenetiskt 

har arbetat för att motarbeta i Sverige” 

 

    – Martin Valfridsson, 2016 

 

 

I februari detta år presenterades en nationell handlingsplan som ska fungera som 

styrdokument i frågor som rör oetablerade EU-medborgare i Sverige. Handlings-

planen syftar till att agera stöd för såväl myndigheter som organisationer, men 

riktar också rekommendationer till civilsamhället. Handlingsplanen uppmanar 

bland annat människor att inte “ge pengar i muggen” samt till en striktare lag-

stiftning vid bosättning av oetablerade EU-medborgare. Eftersom många instanser 

förväntas följa de riktlinjer som handlingsplanen understryker, är det mycket 

angeläget att granska vad som ligger till grund för den problematik handlings-

planen framför. Hur problematiserar beslutsfattare oetablerade EU-medborgare 

som grupp, och hur kan det förklaras i termer av den svenska välfärdsmodellen? 

Det är vad den här studien ämnar besvara. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att identifiera och kartlägga de sätt på vilka svenska 

beslutsfattare problematiserar oetablerade EU-medborgare som grupp, och med 

hjälp av välfärdsstaten som teoretisk förklaringsmodell analysera de problem-

formuleringar som framställs. Med bakgrund av detta avser denna uppsats besvara 

följande frågeställning:  

 

Hur problematiserar beslutsfattare oetablerade EU-medborgare i termer av den 

svenska välfärdsmodellen?  
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1.2 Relevans  

Många statsvetare har studerat situationen för de EU-medborgare som på senare 

år förvandlat det offentliga rummet för många EU-länder. Man har ställt frågor 

om varför människor tigger, var de kommer ifrån, vem som bär ansvaret och hur 

man på sikt kan förbättra deras situation (Socialmedicinsk tidskrift, 2015). Vad 

man dock inte ifrågasatt är de sätt på vilka man problematiserar situationen för 

oetablerade EU-medborgare. Det utgör också den mer principiella frågan om hur 

man genom problemformuleringar konstituerar vem som har rätt till rättigheter. 

Det är här denna studies kumulativitet återfinns, det vill säga denna uppsats bidrag 

till den hittillsvarande forskningen, och därmed åstadkommandet av det utom-

vetenskapliga kriteriet (Teorell - Svensson, 2007, s. 18). Vidare är det undersökta 

material, regeringens nationella handlingsplan, så nyutkommet att ingen forskning 

ännu hunnit tillämpats för att analysera det. Dessutom är denna nationella 

handlingsplan den första i sitt slag vilket innebär att ingen forskning tidigare 

gjorts på någon handlingsplan i nationellt ändamål. 

Utöver det utomvetenskapliga kriteriet fyller denna studie också det inom-

vetenskapliga genom sin aktualitet för omvärlden. Genom att granska problemati-

seringen av de oetablerade EU-medborgarnas situation kan resultatet bidra till att 

både civilsamhälle och beslutsfattare får en bredare förståelse för fenomenet och 

därmed kan angripa det på ett nytt och konstruktivt sätt (Ibid.). 

 

1.3 Material och avgränsning 

Studiens material består av den nationella handlingsplanen Framtid sökes – Slut-

redovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 

2016:6) som framställdes under ledning av samordnaren Martin Valfridsson, en 

av Socialdepartementet utsedd utredare (Regeringen, 2016). När studien 

fortsättningsvis använder benämningen “samordnaren” syftar det således till hela 

den grupp som under ledning av Martin Valfridsson framställt handlingsplanen. 

Handlingsplanen presenterades i februari 2016 i syfte att agera ”stöd för 

myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-

medborgare som vistas tillfälligt i Sverige” (Ibid.). Handlingsplanen är ett 217 

sidor långt dokument som redogör för bakgrunden till dagens problem, identi-

fierar dagens problem och ger förslag till hur det svenska samhället ska åtgärda 

dagens problem. Handlingsplanen fungerar således som styrdokument i frågor 

som rör oetablerade EU-medborgare runtom i Sverige. 

Handlingsplanen är det enda dokumentet som kommer analyseras. Det 

beror dels på att denna handlingsplan är unik i termer av dess syfte, men också på 
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grund av dess omfattande storlek. Övrigt offentligt material fungerar endast som 

faktabaserade källor. Utöver detta kommer studien inte inkludera något 

ekonomiskt perspektiv. Studien kommer inte heller att bedriva någon ingående 

redogörelse för den historiska diskriminering och antiziganism som oetablerade 

EU-medborgare länge utsatts för. Det beror främst på studiens begränsade 

utrymme, men också i förhoppning om att läsaren är medveten om rådande 

strukturer.  

 

1.4 Disposition 

I inledningskapitlets avslutande rubriker redogör studien för den definition av 

oetablerade EU-medborgare som denna studie bygger på. För att förstå fråge-

ställningen i sin nutida kontext följer därefter ett juridiskt avsnitt om det rättsläge 

vederbörande omfattas av. Efter det presenteras den kritiska policyanalysen som 

metodologisk utgångspunkt, följt av en redogörelse av den operationalisering av 

policyanalysen som denna studie vilar på. Därefter presenteras de teoretiska 

utgångspunkter vilka ligger till grund för studiens förklarande ambition. Vidare 

analyseras materialet utifrån vald operationalisering, för att i nästa kapitel 

analyseras med hjälp av välfärdsstaten som teoretisk förklaringsmodell. Avslut-

ningsvis presenteras de slutsatser som framställts i enlighet med studiens syfte och 

frågeställning. 

 

1.5 Begreppsdefinition: oetablerade EU-medborgare 

Den grupp av människor som denna studie avser behandla tituleras på en mängd 

olika sätt. I media används ofta benämningen EU-migranter eller tiggare. I 

offentliga handlingar, liksom den handlingsplan som denna uppsats granskar, 

används benämningen utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6). Andra vanliga 

benämningar är romer, romska migranter, hemlösa EU-migranter och i enstaka 

fall också zigenare. De olika benämningarna har alla en bred definition och kan 

omfatta många olika grupper och identiteter. 

Den grupp av människor som denna studie avser behandla är de grupper 

av EU-medborgare som försörjer sig och sina familjer huvudsakligen genom 

tiggeri i det offentliga rummet (Fronesis, 2016). Dessa människor är medborgare i 

ett annat EU-land - främst Rumänien och Bulgarien - och har inte uppehållsrätt i 

Sverige (SOU 2016:6). För att uppnå hög validitet, det vill säga att man mäter det 

studien avser att mäta, behöver man förhålla sig konsekvent till de begrepp man 
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väljer att använda (Teorell - Svensson, 2007, s. 59). Jag kommer därför att be-

nämna denna grupp som oetablerade EU-medborgare, med reservation för de 

citat jag använder då jag citerar personer som använder andra benämningar. Den 

främsta anledningen till att jag väljer denna benämning är att jag anser att det 

ringar in de människor studien behandlar allra tydligast. Att istället använda bara 

EU-migrant eller EU-medborgare hade inneburit att alla de människor som flyttar 

inom unionen per definition hade omfattats av benämningen. Dessutom vill jag 

inte riskera att förminska eller osynliggöra den diskriminering och rasism som den 

romska befolkningen sedan länge varit utsatt för genom att helt bortse från 

gruppens bakgrund. Hade jag använt begreppen romer eller tiggare hade jag också 

riskerat att stigmatisera de fördomar som finns mot de oetablerade EU-med-

borgarna. Jag anser därför, trots att denna benämning heller inte är optimal, att 

oetablerade EU-medborgare gör att jag kommer så nära en rättvis benämning som 

möjligt. 

 

1.6 Rättsläget 

Detta avsitt fyller en viktig funktion för förståelsen av hur man problematiserar 

oetablerade EU-medborgare i relation till den svenska välfärdsmodellen, och 

frågan om vem som har rätt till rättigheter. Vad de oetablerade EU-medborgare 

som söker sig till Sverige har för rättigheter och skyldigheter kan för många upp-

fattas som oklart. EU-medborgarens rättigheter i Sverige beskrivs i “Rätten till 

socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området - En vägledning” som 

Socialstyrelsen utformat (2014). Den fria rörligheten i EU finns i första hand till 

för att integrera länder ekonomiskt. Som EU- eller ESS-medborgare omfattas man 

därav av ett så kallat rörlighetsdirektiv (2004/38/EG). Direktivet är en del av den 

svenska utlänningslagen och innebär att alla individer har rätt till inresa och 

vistelse i samtliga medlemsstater i upp till tre månader (Socialstyrelsen, 2014). 

Vill man stanna längre i Sverige behöver man ha uppehållsrätt, vilket innebär att 

man måste uppfylla vissa villkor. Villkoren kan delas upp i två kategorier; man 

kan antingen vara ekonomiskt aktiv eller icke ekonomiskt aktiv EU/ESS-med-

borgare. För att ses som ekonomiskt aktiv ska man antigen vara arbetstagare, 

egenföretagare, arbetssökande eller familjemedlem till någon av dessa. För att 

vara icke ekonomiskt aktiv bör man studera eller vara pensionär (Socialstyrelsen, 

2014). Teoretiskt sett skulle de oetablerade EU-medborgare som befinner sig i 

Sverige kunna klassas som “arbetssökande”. Då krävs det dock att man kan styrka 

att man söker arbete samt har “en verklig möjlighet att få en anställning” (Social-

styrelsen, 2014). Det, förklarar Socialstyrelsen, är en tolkningsfråga som får 

bedömas från fall till fall. De flesta oetablerade EU-medborgare faller dock 

utanför den kategorin eftersom bedömningen görs utifrån arbetserfarenheter, 
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språkkunskaper, utbildning och möjligheten att få ett jobb i Sverige (Social-

styrelsen, 2013). 

Utöver rörlighetsdirektivet omfattas också alla EU-medborgare av EU-

rättens princip om likabehandling. Den innebär att alla EU/ESS-medborgare som 

bedöms ha uppehållsrätt i Sverige har samma rättigheter som svenska medborgare 

sett till bistånd och andra sociala förmåner (Socialstyrelsen, 2014). Men just 

uppehållsrätten är det som komplicerar situationen för de oetablerade EU-med-

borgarna. Personer utan uppehållsrätt omfattas enligt praxis då bara av “rätt till 

bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt” 

(Socialstyrelsen, 2014). Det begränsar därmed majoriteten av de oetablerade EU-

medborgarnas rättigheter till bistånd genom att endast omfatta “enstaka bistånd 

för mat, logi eller resekostnader för att kunna ta sig tillbaka till det land som 

EU/ESS-medborgaren kommit ifrån” (Socialstyrelsen, 2014). Dessa bistånd måste 

också bedömas från fall till fall. Sammantaget kan man därför säga att majoriteten 

av de oetablerade EU-medborgarna har svårt att kvalificera sig för att uppfylla 

nuvarande definition av medborgare, eftersom de sällan uppnår villkoren som 

“arbetssökande” (se avsnitt 3.2). Samhället har därför, juridiskt sett, ingen 

skyldighet att hjälpa dem på fler plan än vid akuta nödsituationer (Ibid.).  
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2 Kritisk policyanalys 

Carol Bacchi har tagit fram en metod inom policyanalys som kallas “what’s the 

problem represented to be?” med förkortningen WPR. Hon beskriver den utförligt 

i sin bok med samma namn: “Analysing Policy: What’s the problem represented 

to be?” (2009). Syftet med Bacchis kritiska policyanalys är inte att vara utvär-

derande eller avgöra huruvida policyn är internt eller externt giltig, utan syftet är 

istället att förstå vilka tankar och antaganden som ligger till grund för att en viss 

policy skapas (Bacchi, 2009, s. xi-xiv). Den kritiska policyanalysen utgår från att 

diskurser är språkligt konstituerade system (Bacchi, 2009, s. 35-40). Det ger oss 

också den ontologiska aspekten; Bacchi menar att beslutsfattare konstruerar olika 

fenomen som problem när de konstruerar en policy. Det finns således inget 

“objektivt problem”, utan allt är sociala konstruktioner (Bacchi, 2009, s. xxi). 

Vidare menar Bacchi att policyer måste förstås som kulturella företeelser i en sär-

skild, företrädesvis historisk, kontext (Bacchi, 2009, introduction). Man måste 

därför förstå bakgrunden till varför en policy skapats för att senare kunna angripa 

den. Med bakgrund av detta har Bacchi formulerat tre antaganden som den 

kritiska policyanalysen vilar på: 

 

 I.    Vi kontrolleras av våra problematiseringar  

II.   Vi bör studera problematiseringar snarare än problemen i sig 

III. Vi bör senare problematisera problematiseringarna genom att 

ifrågasätta vad just den problematiseringen medför (Bacchi, 2009, 

xxi).  

 

Bacchi uttrycker vikten av att definiera innebörden av termen “problem” inom 

policyanalysen. Termen “problem” syftar här till den typ av förändring som ett 

visst policyförslag signalerar - vad man med policyn ämnar åtgärda (Bacchi, 

2009, s. xi). Man ska därför fokusera på problematiseringen av ett visst 

“problem” och inte problemet i sig (Bacchi, 2009, s. xiii). Bacchi använder sig av 

uttrycket “problem representation” som jag valt att översätta till problematisering. 

När jag talar om problematisering menar jag följaktligen sättet på vilket man 

framställer ett problem. 
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2.1 Operationalisering av kritisk policyanalys 

För att genomföra en policyanalys har Bacchi tagit fram sex övergripande frågor 

som man bör ställa till den policy man bearbetar, med syfte att granska hege-

moniska problematiseringar. Studien kommer använda följande tre frågor, dels 

eftersom övriga frågor inte är relevanta för den undersökta policyn, och dels för 

att fler frågor skulle kräva en mer omfattande studie. 

 

 

 1. “‘What’s the problem (of whatever subject is being discussed) represented to 

be?’” 

 

Det första steget i analysen handlar om hur problemet i den aktuella policyn pre-

senteras. Om regeringen, förslagsvis, tagit fram en viss policy eller handlingsplan 

ska man ställa frågan kring vad policyn ämnar förändra. Man ska också fråga vad 

policyn menar är det huvudsakliga problemet (Bacchi, 2009, s. x). På så sätt 

kommer man närmre de sätt på vilka man tänkt kring problemet. Man angriper 

alltså problemet i omvänd ordning: först problematiseringen, sedan tankarna 

bakom (Bacchi, 2009, s. 3). Centrala frågor för det första steget är: 

 

Vad avser denna handlingsplan att förändra? 

Hur beskrivs det underliggande problemet? 

 

 

2. Andra möjliga tillvägagångssätt att angripa problemet 

 

Analysens andra steg öppnar upp för ett mer kritiskt förhållningssätt, till fallet i 

allmänhet men till WPR som metod i synnerhet. Fokus bör här ligga på att ana-

lysera de begränsningar som finns beträffande underliggande tankar bakom pro-

blematiseringarna (Bacchi, 2009, s. 12). Det behöver nödvändigtvis inte innebära 

att det finns andra sätt att tänka kring problemet, men att vissa aspekter av pro-

blemet begränsas genom hur problemet presenteras. I detta steg kan man med 

fördel också använda sig av ett genealogiskt angreppssätt för att kartlägga de 

problematiseringar som inte tas upp, genom att se till bland annat historiska före-

teelser och tvärkulturella mönster (Bacchi, 2009, s. 14). Centrala frågor för detta 

steg är: 

 

Vad undkommer att problematiseras? 

Vilka institutionella faktorer gör att vissa beslut inte tas? 
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3. Effekten av att framställa problemet på ett visst sätt 

 

Den tredje delen av analysen utgår från antagandet om att genom det sätt på vilket 

man problematiserar problemet, skapar man svårigheter för olika grupper genom 

in- och exkludering. Det är således dessa grupperingseffekter man bör studera i 

detta stadie. Effekterna kan vara väldigt subtila och bör kompletteras med ett teo-

retiskt perspektiv (se kapitel 3) (Bacchi, 2009, s. 15). Man kan säga att det tredje 

stadiet av analysen delas upp i tre typer av effekter: en diskursiv del, en subjekti-

fierande del och en del där man ser till materiella effekter. I den diskursiva delen 

fokuserar man på de diskurser som styr problematiseringen och hur de ramar in 

och begränsar problemet, vilket i sig leder till att vissa minoriteter utestängs 

(Bacchi, 2009, s. 16). Den subjektifierande delen bygger på att identifiera de sär-

skilda subjekt som uppstår genom det sätt som policyer konstruerar sociala 

relationer. Man sätter ofta olika grupper i motsats till varandra (ibid.). Det kan 

exempelvis vara arbetare mot arbetslösa eller sjuka mot friska. Genom denna för-

enkling tenderar man tysta ned och missa viktiga grupper, samt få människor att 

känna sig exkluderade från samhället (Bacchi, 2009, s. 17). De materiella effek-

terna gäller när vissa grupper exkluderas på så sätt att det påverkar deras fysiska 

liv, genom att de exempelvis inte får tillgång till försäkringar eller bistånd 

(Bacchi, 2009, s. 17). Centrala frågor för detta steg är: 

 

Vilka gynnas respektive missgynnas av denna typ av problematisering? 

Vad förväntas förändras respektive stigmatiseras på grund av denna problema-

tisering? 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning om välfärdsstaten och dess kompo-

nenter, vilka är grundläggande för att besvara frågeställningen om hur besluts-

fattare problematiserar oetablerade EU-medborgare i termer av den svenska 

välfärdsmodellen. Kapitlet ger inledningsvis en generell bild av välfärdstaten, följt 

av en teoretisk redogörelse av medborgarskap och avslutningsvis en beskrivning 

av de normer som i denna uppsats fungerar som teoretiska förklaringsmodeller. 

 

3.1 Välfärdsstaten 

“Begreppet «välfärdsstat» uttrycker föreställningen att det är statens plikt och 

skyldighet att garantera alla sina medborgares «välfärd» (det vill säga något mer än 

rena överlevnaden: överlevnad med värdighet, som den uppfattas i ett givet samhälle 

vid en given tidpunkt)” (Bauman, 1998, s. 67) 

 

 

Gøsta Esping-Andersen är en inflytelserik teoretiker i frågor som rör välfärds-

staten (Schierup, 2002, s. 242). Han förklarar att det finns två sätt på vilka man 

kan angripa välfärdsstaten som teoretisk förklaringsmodell. Den ena fokuserar på 

strukturer och olika samhälleliga system, medan den andra inriktar sig på 

institutioner och specifika aktörer (Esping-Andersen, 1990, s. 13). Det strukturella 

perspektivet bygger på två antaganden: dels att makt är något strukturellt, och dels 

att staten i sig själv är relativt frikopplad från klassuppdelning. Detta perspektiv 

bygger på ett marxistiskt tankesätt och menar att välfärdsstaten är en oundviklig 

produkt av det kapitalistiska produktionssättet (Esping-Andersen, 1990, s. 14). 

 Det institutionella angreppssättet, å andra sidan, menar att sociala gemen-

skaper i samhället måste vara ekonomiskt integrerade för att välfärdsstaten ska 

överleva; om man isolerar ekonomin från sociala och politiska institutioner 

kommer man att förstöra det mänskliga samhället (Esping-Andersen, 1990, s. 15). 

Den institutionella teorin fokuserar mycket på marknaden och anser att välfärds-

stater fungerar bäst i små och öppna ekonomier som är särskilt utsatta för den 

internationella marknaden (Ibid.). 

Esping-Andersen ger en grundläggande definition av välfärdsstaten i sin 

numer klassiska bok The three worlds of welfare capitalism. Välfärdsstaten “in-

volves state responsibility for securing some basic modicum of welfare for its 

citizens” (1990, s. 18f). Det finns olika sätt på vilka man bygger denna välfärds-
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stat, men de har några gemensamma nämnare. Vilken typ av välfärdsstat som 

konstrueras beror på hur man sammankopplar staten, marknaden och familjen 

(Ibid.). Esping-Andersen har i samma bok klassificerat tre olika modeller av 

välfärdsstater: den liberala, den konservativa och den socialdemokratiska 

välfärdsstaten. 

  Den liberala välfärdsstaten fokuserar på marknaden och bygger på behovs-

prövat bistånd, småskaliga transaktioner och återhållsamma socialförsäkringar. 

Det statliga biståndet fördelas främst till låginkomsttagare som är statligt 

beroende, men det är begränsat till följd av rådande traditionella och liberala 

normer om arbetsetik. Gränserna för välfärdens omfång marginaliseras av gränsen 

av att välja socialt bistånd före att arbeta. Den liberala välfärdsstaten omfattar 

också vissa privata välfärdslösningar, vilka främst gynnar medelklassen (Esping-

Andersen, 1990, s. 26; Schierup, 2002, s. 242). 

Den konservativa välfärdsstaten är korporativistisk vilket innebär att den 

bygger på bevarande av statusskillnader och hierarkier, vilket följaktligen gör att 

sociala rättigheter kopplas till klass och status. De korporativistiska regimerna är 

också influerade av kristna värden, som den traditionella familjen och en moralisk 

social ordning (Esping-Andersen, 1990, s. 27; Schierup, 2002, s. 242). Till följd 

av att mycket obetalt arbete utförs av kvinnor i hemmet är ofta olika former av 

familjebaserade institutioner, exempelvis förskolor, underutvecklade. På så sätt 

behöver staten bara ingripa när familjen inte lyckas utföra “det osynliga jobbet” 

(Esping-Andersen, 1990, s. 27). 

  Slutligen redogör Esping-Andersen för den socialdemokratiska välfärds-

staten, som är den minsta av de tre regimerna och karaktäristisk för Skandinavien 

(Schierup, 2002, s. 242). Här dominerar värden som jämlikhet och individualitet 

till följd av bland annat en hög grad av universalism. Den socialdemokratiska 

välfärdsstaten arbetar för att integrera staten med marknaden och arbetarklassen 

med medelklassen genom att sträva efter ett offentligt välfärdssystem med hög 

standard, istället för att “bara” garantera de minimala basbehoven (Esping-Ander-

sen, 1990, s. 27). För att lyckas uppnå den höga standarden antas en ambition om 

full sysselsättning eftersom kostnaderna för att upprätthålla en solidarisk och 

universalistisk regim kräver systematiska intäkter (Esping-Andersen, 1990, s. 28). 

 

3.2 Marshalls medborgarskapsteori 

Det är svårt att tala om välfärdsstaten utan att nämna Alfred Marshalls kända teori 

om medborgarskap. Den kan ses som ett teoretiskt ramverk av en samspelande 

treenighet - det civila, politiska och sociala medborgarskapet. Denna teori utgör 

en av de grundstenar genom vilka efterkrigstidens välfärdspolitik i Europa 

formades och består av “ett integrerat analytiskt, moraliskt och politiskt per-
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spektiv på förhållandet mellan marknad, välfärd och demokratisk politik” 

(Schierup, 2002, s. 237). 

Marshall såg välfärdsstaten som en lösning på konflikten mellan 

kapitalism och demokrati. Det var också välfärdsstaten som förkroppsligade 

begreppet socialt medborgarskap. Genom välfärdsstaten formulerade Marshall tre 

medborgerliga rättigheter i enighet med denna treenighet. De civila rättigheterna 

innebar en individuell frihet där staten inte fick kränka exempelvis privat egen-

dom (Schierup, 2002, s. 240). De politiska rättigheterna medförde att med-

borgaren fick delta i politiska diskussioner - som beslutsfattare och genom 

opinionsbildning. Den tredje rättigheten kom på 1900-talet och grundlade ett 

socialt välstånd och säkerhet, genom att bland annat göra arbete och sociala trans-

fereringar till rättigheter. Enligt Marshall fungerade de sociala rättigheterna vid 

dess begynnelse, tillsammans med utbildning, som grundläggande för att arbetar-

klassen skulle få delta som aktiva medborgare. Han menade också att de civila 

och politiska rättigheterna i en välfärdsstat inte kan utövas utan ett samspel med 

sociala rättigheter. De fungerar således genom en slags beroenderelation 

(Schierup, 2002, s. 241). 

Marshall har fått mottaga mycket kritik för sin syn på medborgarskapet. 

Han kritiseras dels för anglocentrism - att hans synsätt är centrerat till Stor-

britannien - och dels för en brist på social och kulturell mångfald (Schierup, 2002, 

s. 241, 243). Hans angreppssätt har, föga förvånande, inte tagit hänsyn till de 

grupper som ofta marginaliseras av nationalstaten, bland andra kvinnor, etniska 

minoriteter och invandrare (Schierup, 2002, s. 243). Trots detta går det inte att 

förneka att Marshalls medborgarskapsteori ligger till grund för hur vi betraktar 

välfärdsstaten. 

 

3.3 Välfärdsstaten som moralisk ekonomi  

Steffen Mau är ytterligare en inflytelserik välfärdsforskare (Fronesis, 2016). I sin 

bok The Moral Economy of Welfare States (2003) menar han att välfärdsstaten bör 

ses som en stor institutionell ordning av västerländska samhällen som bidrar till en 

socialt accepterad fördelning av resurser mellan medborgarna i en given stat. 

Välfärdsstaten blir således en funktion av de ojämlikheter och effekter som 

uppstår på den fria marknaden. Genom att man beskattar inkomster och över-

föringar från de välbeställda till de som har det mindre bra ställt söker välfärds-

staten balansera upp för existerande ojämlikheter (Mau, 2003, s. 1). 

Mau är kanske mest känd för sin definition av E. P. Thompsons begrepp 

moralisk ekonomi (moral economy). Han förklarar den moraliska ekonomin som 

sociala transaktioner av en socialt konstruerad och subjektivt utvärderad upp-

sättning av gemensamma moraliska normer och uppfattningar (Mau, 2003, s. 31). 
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De grundläggande förutsättningarna avgör i sin tur vilka krav, behov och rättig-

heter som ses som rättfärdigade, samt vilka specifika handlingar och skyldigheter 

som utgör det man får betala för att få sina rättigheter säkerställda (Ibid.). I utbytet 

av tjänster konstitueras reciprocitetsnormer, ett slags ömsesidigt förhållande 

mellan “givare och tagare” av välfärdsstaten (Ibid.). Lawrence C. Becker talar 

också om reciprocitetsnormer i sin bok Reciprocity (1986). Han menar att 

reciprocitetsnormer finns i alla samhällen, men de karaktäriseras utefter den 

kontext de återfinns i. “Good is to be returned for good, but not necessarily for 

evil” (C. Becker, 1986, s. 81). Denna vaga form av reciprocitet, menar Becker, är 

den enda definition som är universell. Inom välfärdsstaten fungerar reciprocitets-

normen som norm för det ömsesidiga beroendet av tjänster via staten, men i ett 

annat samhälle kan reciprocitetsnormen symbolisera ett ömsesidigt beroende 

mellan exempelvis olika familjekonstellationer (Ibid.). 

Steffen Mau funderar mycket kring välfärdsstatens legitimitet. Enligt 

Maus empiriska studier finns det en positiv korrelation mellan stater med hög väl-

färd och befolkningens inställning till välfärd. Man har också sett att ju fler 

välfärdsverksamheter som upprättas, desto mer positivt inställda till välfärdsstaten 

blir befolkningen (Mau, 2003, s. 6). Generellt sett, konstaterar Mau, blir välfärds-

stater som inkluderar hela befolkningen, och inte bara de fattiga, mer accepterade. 

Det hänger ihop med hans hypotes om att ju fler grupper som gynnas av väl-

färden, desto mindre sannolikhet är det att människor skulle motsätta sig statliga 

ingripanden för att minska ojämlikheter (Ibid.). Mau menar således, liksom 

Bauman som kommer introduceras i nästa stycke, att det är den “nöjda majori-

teten” som rättfärdigar välfärdssystemet - de som inte omedelbart behöver utnyttja 

det statliga säkerhetsnätet, men som vill ha en garanterad trygghet (Bauman, 

1998, s. 83; Mau, 2003, s. 6). Den nöjda majoriteten kan i abstrakta termer sägas 

motsvara medelklassen och mittenväljaren, och handlar enligt Bauman 

altruistiskt; de är “beredda att göra ett personligt offer som förmodligen inte skulle 

återgäldas inom överskådlig framtid och som i bästa fall inte skulle återgäldas 

någonsin” (Bauman, 1998, s. 83). 

 

3.4 Arbetsetik inom välfärdsstaten 

En annan av de normer som välfärdsstaten, oavsett inriktning, bygger på är 

normen om arbetsetik (Bauman, 1998, s. 13). Den polske sociologen Zygmunt 

Bauman förklarar denna norm i sin bok Arbete, konsumtion och den nya fattig-

domen (1998) som ett slags budord som i sin tur bygger på två premisser och två 

antaganden. Den första premissen innebär att man för att kunna leva ett lyckligt 

liv behöver göra något som i andras ögon betraktas som viktigt och värt att betala 

för. Den andra premissen säger att det är moraliskt fel att inte ständigt sträva efter 
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att öka sina tillgångar. Man ska således aldrig känna sig fullständigt tillfredsställt 

med vad man har. Detta, menar Bauman, kan översättas som motivationen till att 

arbeta (Bauman, 1998, s. 13). 

Av dessa premisser följer det första antagandet: “Arbete är alla människors 

normaltillstånd; att inte arbeta är onormalt” (Bauman, 1998, s. 13). Det ligger till 

grund för antagande nummer två: det är bara “sådant arbete som har ett värde som 

erkänns av andra - ett arbete som betingar lön, som kan säljas och sannolikt köpas 

- som har det moraliska värde som hyllas i arbetsetiken” (Bauman, 1998, s. 14). 

  Arbetsetiken infördes som norm i de europeiska samhällena under 

industrialiseringen och ligger än idag som grund för våra föreställningar om att 

arbeta. Det har länge varit en drivkraft för politiker att få igenom sina förslag, med 

parollen att man genom att ge upp lite av sin frihet blir en bättre människa 

(Bauman, 1998, s. 14-16). Arbetsetiken har fungerat, och gör fortfarande, som ett 

etiskt rättesnöre efter vilket man målar upp det rätta beteendet (Bauman, 1998, s. 

21). Alla individer har dock inte de förutsättningar som krävs för att följa det rätta 

beteendet; man kan vara sjuk, svag eller inneha en icke önskvärd funktions-

variation. De arbets-lösa blir därav onormala normbrytare och det är här arbets-

etiken inom välfärdsstaten blir problematisk (Bauman, 1998, s. 22f, 29). 

De centrala idéerna hos arbetsetiken, att ett värdigt arbete är normal-

tillstånd, förhåller sig tvetydigt till välfärdsstaten. Välfärdsstaten behövs för att 

upprätthålla arbetsetikens norm, samtidigt som den måste garantera en trygghet 

för tillfälligt svåra tider. Genom denna garanti förväntas människor alltid kunna 

leva ett värdigt liv, oavsett vad man är förmögen att bidra det kollektiva med. 

Detta leder till att rättigheten att leva ett värdigt liv blir “en fråga om politiskt 

medborgarskap snarare än ekonomisk prestationsförmåga” (Bauman, 1998, s. 68). 

Av detta framträder ett tydligt samband mellan välfärdsstaten, medborgarskap och 

de normer som med dessa medföljer.   
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4 Identifierade problematiseringar 

Efter bearbetning av handlingsplanen Framtid sökes kan jag identifiera och 

sortera flera olika problematiseringar. Dessa är ofta integrerade med varandra 

vilket gör att en klar distinktion dem emellan är svår att formulera. För tydlig-

hetens skull kommer problematiseringarna därför presenteras i linje med Carol 

Bacchis tre analysfrågor. Följande analys är således min tolkning av handlings-

planens problematiseringar med utgångspunkt av Bacchis WPR-metod.  

 

4.1 Hur presenteras problemet? 

Den första, och också största, frågan man bör ställa till sitt material är hur 

problemet representeras, det vill säga vilka problematiseringar som konstruerats 

och vad som ligger till grund för dem. Problematiseringarna identifieras genom att 

ställa frågor om vad och hur handlingsplanen avser förändra samt hur de under-

liggande problemen beskrivs. 

För att sammanfatta de problem som framställs som centrala i handlings-

planen, berör de först och främst en ökning av oetablerade EU-medborgare som 

det svenska samhället inte var beredda på. Samordnaren menar att det är från år 

2012 som de oetablerade EU-medborgarna i större utsträckning än tidigare 

började etablera sig i Sverige. Sedan dess har antalet bara ökat (SOU 2016:6; 7). 

Det har fått flera, enligt handlingsplanen, besvärliga konsekvenser. 

 

I Sverige har vi inte varit vana vid att dagligen möta en sådan påfallande misär. Att 

se dessa utsatta personer sitta på marken, även i regn och kyla, har varit både över-

raskande och upprörande för många. (SOU 2016:6; 20) 

 

I ett land med hög nivå på välfärd där vi systematiskt arbetat för att få bort hem-

löshet och kåkstäder var vi ovana vid att möta sådan utsatthet och fattigdom. (SOU 

2016:6; 62) 

 

Detta kan tolkas som att det är svårt för oss som svenska medborgare att dagligen 

tvingas se detta. Vi är inte vana vid den typ av fattigdom som uppenbarar sig i de 

offentliga rummen. Vi tvingas observera en ny utsatthet när vi åker till jobbet, när 

vi handlar mat och när vi är ute i naturen. Detta stämmer för den genomsnittlige 

svensken inte ihop med vår självbild (SOU 2016:6; 23). Problematiseringen här 

handlar således om att vi varken är fysiskt eller mentalt förberedda på en ökad 
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representation av oetablerade EU-medborgare i det offentliga rummet. 

 Utöver det faktum att svenska folket haft svårt att hantera den synliga 

misären, har det också varit svårt för tjänstemän vid olika myndigheter att göra 

avvägningar för bland annat bistånd och avvisningar från illegala boplatser (SOU 

2016:6; 44). 

 

Bristande kunskap om vad som gäller vid handläggning och beslut för utsatta EU-

medborgare, liksom en osäkerhet inför vad det kan innebära att ingripa, kan också 

ha varit anledningar till att socialtjänsten ibland i stället har avvaktat. Politiker i 

många kommuner beskriver flera dilemman. [–] en pedagogisk utmaning att förklara 

att de utsatta EU-medborgarna har begränsade rättigheter och inte full tillgång till 

välfärdssystemet. (SOU 2016:6; 47) 

 

Handlingsplanen betonar med ovanstående citat problematiken med avsaknaden 

av tydliga riktlinjer kring hur man ska hantera handläggning av oetablerade EU-

medborgare. De menar att tjänstemännen ställts inför ett moraliskt dilemma, där 

de å ena sidan behöver följa de lagar och regler som finns, samtidigt som de 

tvingas vara förstående inför den utsatthet som de oetablerade EU-medborgarna 

befinner sig i (SOU 2016:6; 47). Utöver den känslomässiga aspekten av det mo-

raliska dilemmat, är det också resurskrävande att agera noggrant i varje unikt 

möte. Därför krävs det tydliga riktlinjer för de statliga tjänstemän som hanterar 

dessa typer av frågor (SOU 2016:6; 49). Problematiseringen här är alltså att 

bristen på riktlinjer leder till att statliga tjänstemän försätts i ett moraliskt 

dilemma. 

 I brist på tydliga riktlinjer tenderar också myndigheter och tjänstemän att 

positivt särbehandla oetablerade EU-medborgare vilket samordnaren finner 

problematiskt. 

 

På lång sikt framstår dock inte anvisade platser som någon hållbar lösning. 

Kommuners möjlighet att erbjuda gruppen utsatta EU-medborgare välfärd är 

begränsad till att erbjuda nödbistånd. [–] På många orter i landet är det stor bostads-

brist och ett antal hemlösa medborgare finns redan. Att mot en symbolisk hyra 

upplåta någon form av campingplats uteslutande till en specifik grupp hemlösa, som 

heller inte är kommunmedborgare kan därför ifrågasättas juridiskt. (SOU 2016:6; 

70) 

 

Samordnaren menar att särbehandling, vare sig positiv eller negativ, är ett stort 

problem (SOU 2016:6; 62). Kommuner och myndigheter har inte lyckats vara 

konsekventa i sina handlingar och sitt agerande vilket skapat missförstånd hos 

både beslutsfattare, kommunmedborgare och hos de oetablerade EU-

medborgarna. Samordnaren menar också att det i Sverige redan finns personer 

som är medborgare med juridiska rättigheter som inte får samma sorts behandling, 

och då kan man inte ge personer som är medborgare i ett annat land sådana för-

måner (SOU 2016:6; 70). Den huvudsakliga problematiseringen är här att svenska 

myndigheter och beslutsfattare tenderar att positivt särbehandla oetablerade EU-

medborgare. 
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4.2 Handlingsplanens nedtystade problematiseringar 

Genom att studera handlingsplanen med utgångspunkten att man genom sättet att 

konstruera problemformuleringar begränsar hur vi ser på problemet, kan man 

identifiera och kartlägga eventuella problematiseringar som inte tas upp. Bacchi 

kallar dessa för “silences” - att tysta ned någonting (Bacchi, 2009, s. 13). Jag har 

identifierat två kategorier av nedtystade problematiseringar, med en gemensam 

nämnare, genom att bland annat ställa frågor kring vad som undkommer att 

problematiseras. 

 

4.2.1 Oetablerade EU-medborgare vill inte vara i Sverige 

Det första jag identifierade var att samordnaren genom hela handlingsplanen 

konsekvent betonar att de oetablerade EU-medborgarna vill tillbaka till, längtar 

till och ser en framtid i sitt hemland. Samordnaren förklarar att deras avsikt inte är 

att bosätta sig här (SOU 2016:6; 29) och att majoriteten av de oetablerade EU-

medborgare de träffat har deklarerat att deras sysselsättning i Sverige är tillfällig 

(SOU 2016:6; 55). Alla ser de också sin långsiktiga framtid i hemländerna (Ibid.). 

 

– Jag skulle vilja kunna åka tillbaka till Bulgarien och få ett jobb där. Vara nära 

mina barn. De känner sig övergivna, svikna av oss. Det är hemskt. (SOU 2016:6; 34) 

 

Motivet med citatet ovan uppfattar jag är att ge läsaren en bild av att det inte bara 

är samordnaren som tycker att de oetablerade EU-medborgarnas situation är 

problematisk; de själva vill heller inte vara i Sverige. Läsaren får därför en större 

förståelse för den problematik samordnaren framför. 

 

Maria, [...], skulle antagligen vara en av de första att resa hem om hon såg någon 

möjlighet till arbete. (SOU 2016:6; 38) 

 

Också detta citat betonar att de oetablerade EU-medborgarna inte vill vara i 

Sverige. 

 Genom att problematisera på detta vis - att egentligen vill ju ingen att de 

ska vara i Sverige - framstår det som att samordnaren är mycket empatisk i sin 

bedömning och tar beslut för de oetablerade EU-medborgarnas egen skull. På så 

sätt kan samordnaren rättfärdiga de riktlinjer som förordas i handlingsplanen, men 

i själva verket döljer man dels en problematisering om att de oetablerade EU-

medborgarna är en belastning för det svenska samhället, men också en problema-

tisering om att de oetablerade EU-medborgarna inte överlever i sitt hemland. Man 

kan alltså välja ur vilket perspektiv man vill se det, och samordnaren väljer 

problematiseringen om att oetablerade EU-medborgare inte vill vara i Sverige. 
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4.2.2 Att ge pengar till människor som tigger cementerar tiggarrollen 

Samordnaren talar också genomgående om betydelsen av att som privatperson ge 

pengar till oetablerade EU-medborgare. Det framgår tydligt att det inte är ett 

önskvärt beteende. 

 

Att skänka pengar till den som tigger riskerar att cementera tiggarrollen och inte 

leda till någon långsiktig förändring för gruppen. Barnens skolgång riskerar att bli 

lidande och tiggarrollen riskerar att gå i arv till nästa generation. (SOU 2016:6; 10) 

 

Att skänka pengar till en person som tigger menar samordnaren alltså är kontra-

produktivt. Det kommer leda till att tiggeri aldrig försvinner; de oetablerade EU-

medborgarna kommer sitta kvar utanför svenska butiker, belamra svenska natur-

områden och ge oss en verklighetsbild vi inte kan identifiera oss med. 

 

Med en samtida syn på fattigdomsbekämpning, konstaterade Sundén, är det inte i 

första hand pengar i tiggarmuggen som långsiktigt förbättrar för en utsatt grupp. [–] 

cementerar en ovärdig och destruktiv tiggarroll [–]. Låt oss fortsätta ge pengar och 

berätta för våra barn att det är viktigt att hjälpa den utsatta människan. Men låt oss 

göra det på ett sätt som leder till varaktig förändring. Att bekämpa fattigdom går inte 

i en handvändning. (SOU 2016:6; 90) 

 

Tiggarrollen beskrivs i båda citaten som något icke önskvärt - varken för de 

oetablerade EU-medborgarna eller för oss som ser på. Tiggarrollen beskrivs 

dessutom som ovärdig och destruktiv. Detta går hand i hand med inställningen 

som framfördes i föregående stycke om att åtgärder görs för de oetablerade EU-

medborgarnas egen skull. Problematiseringen är således att dagens givarmönster 

gör att oetablerade EU-medborgare kommer att fortsätta tvingas tigga.  

 Att utföra specifika åtgärder för oetablerade EU-medborgares egen skull 

är också återkommande i diskussionen om avhysningar. 

 

Den bedömdes medföra allvarliga hälsorisker för människorna på den illegala 

boplatsen [...]. (SOU 2016:6; 67) 

 

I oktober 2015 beslutade Malmö stad att avhysa en stor boplats i Norra Sorgenfri. 

De oetablerade EU-medborgare som bodde där uppmanades att med sina till-

hörigheter lämna platsen senast ett visst klockslag några dagar senare. 

Avhysningen genomfördes med hjälp av polis och motiverades med att det dels 

var en privat fastighet som de oetablerade EU-medborgarna belägrat, och dels att 

belägringen medförde allvarliga hälsorisker för de som (olovligt) bodde där (SOU 

2016:6; 67). Vad samordnaren menar i handlingsplanen är således att man tog 

detta beslut för de oetablerade EU-medborgarnas egen skull, men problema-

tiseringen gör att underliggande orsaker som att Malmö som kommun inte vill ha 

tältläger i sin stad hamnar i skymundan. 

 Vad som går att utläsa av dessa nedtystade problematiseringar tolkas som 



 

 18 

att båda kategorier - att oetablerade EU-medborgare inte vill vara i Sverige samt 

att vi genom att ge pengar till denna grupp cementerar deras position i samhället - 

har en gemensam nämnare. Samordnaren menar i samtliga problematiseringar att 

detta är problem som bör åtgärdas för de oetablerade EU-medborgarnas egen 

skull. Det tolkar jag som en problematisering konstruerad för att tysta ned 

bakomliggande tankar om att oetablerade EU-medborgare är en belastning för det 

svenska samhället och att de därför bör åka hem till sina hemländer. Man kan 

också utläsa en föreställning om att de oetablerade EU-medborgarna är oförmögna 

att förstå detta själva; vi måste genom att sluta ge de oetablerade EU-medborgarna 

pengar bekämpa tiggeri. Samordnaren rättfärdigar således sina problematiseringar 

genom att betona att det i första hand är oetablerade EU-medborgare man vill 

hjälpa.  

4.3 Problematiseringarnas förlorare 

Genom att studera handlingsplanen från Bacchis analysfråga om effekten av att 

framställa ett problem på ett särskilt sätt kan man identifiera vissa problema-

tiseringar som gör att en del grupper gynnas, medan andra missgynnas. Vissa 

grupper inkluderas, andra exkluderas (Bacchi, 2009, s. 16). Denna fråga kan, som 

tidigare beskrivits, delas upp i tre delar där jag valt att använda den diskursiva och 

den subjektifierande delen. I den diskursiva delen har jag ställt frågan om vilka 

diskurser som styr problematiseringen och hur de begränsar problemet, vilket kan 

leda till att vissa grupper utestängs. Den subjektifierande delen bygger på att vi 

genom de sätt vi konstruerar problematiseringar skapar olika subjekt, där vi ställer 

olika grupper i motsats till varandra och på så sätt tenderar att exkludera vissa 

grupper (Ibid.). 

4.3.1 Diskursivt angreppssätt: lösningsinriktade åtgärder 

Syftet med handlingsplanen är att agera ”stöd för myndigheter, kommuner, lands-

ting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i 

Sverige” (Regeringen, 2016). På grundval av detta har samordnaren formulerat 

vissa lösningsinriktade åtgärder. Den mest konkreta av dessa åtgärder är en form 

av “uppsökande arbete”. 

 

En förenklad modell av uppsökande arbete generellt är att vid det första kontakt-

tagandet görs en bedömning av det individuella eller kollektiva behovet. Sedan 

vidtar stödjande arbete, som ofta består av motivationshöjande insatser för att 

personen eller personerna ska vilja ta emot hjälp eller förändra sin situation. [–] 

Uppsökande arbete hjälper också kommunen att upprätthålla en aktuell bild av 

antalet boplatser [...] kan ha en avgörande roll när det gäller att förebygga etablering 

av illegala bostäder.” (SOU 2016:6; 57) 
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Det uppsökande arbetet presenteras som en åtgärd för att lösa problematiken med 

oetablerade EU-medborgare i våra offentliga rum. Denna åtgärd är således en 

effekt av problematiseringen av att andelen oetablerade EU-medborgare ökar och 

det svenska samhället inte är redo. Samordnaren menar här att ett antal personer 

ska få i uppdrag att aktivt söka upp människor som lever utan uppehållsrätt i 

Sverige. De motivationshöjande insatser samordnaren talar om kan tolkas som 

exempelvis hjälp och stöd för att återvända till sitt hemland. Detta går, liksom i 

tidigare stycken, i linje med bilden av att samordnaren gör detta för de oetablerade 

EU-medborgarnas egen skull.  

 

Samordnaren har som tidigare påpekats i sitt betänkande inte föreslagit några 

lagändringar. [–] Detta är kostnadsneutralt. Samordnaren ser dock att om lagar 

tillämpas för att förhindra illegala boplatser, kommer kostnader för avhysning, 

sanering och städning på sikt minska för kommunerna. (SOU 2016:6; 107) 

 

Ovanstående citat påvisar ytterligare en effekt av problematiseringen. Sam-

ordnaren föreslår inte någon ny lagstiftning, men ser gärna att rådande lagstiftning 

mot illegala boplatser tillämpas striktare. Man behåller nuvarande lagstiftning om 

bland annat uppehållsrätten, men finns möjlighet så är det önskvärt att göra det 

svårare för de oetablerade EU-medborgarna att stationera sig på en, enligt sam-

ordnaren, icke önskvärd plats. Effekten av detta gör de oetablerade EU-medbor-

garna till förlorare. 

 Att dra slutsatser på det sätt jag gjort är dock inget samordnaren 

förespråkar. 

 

Ett par organisationer har argumenterat utifrån en mycket långtgående tolkning av 

mänskliga rättigheters räckvidd och bland annat uttalat att de barn som vistas i 

Sverige längre än tre månader borde ses som tillståndslösa och att de därmed i ljuset 

av barnkonventionen omfattas av rätt till utbildning, enligt lagen om utbildning för 

tillståndslösa. Mänskliga rättigheter gäller på samma sätt i alla stater vid alla 

tillfällen. Därför är det nödvändigt att tydligt definiera vad som faktiskt är mänskliga 

rättigheter [–] Samordnaren är ytterst tveksam till dessa tolkningar. (SOU 2016:6; 

54-55) 

 

Det är enligt vad som går att utläsa ovan mycket riskabelt att göra för breda tolk-

ningar i frågor som rör de oetablerade EU-medborgarnas rättigheter. Samordnaren 

skulle därför sannolikt inte hålla med mig i de tolkningar jag gör av handlings-

planens diskurser. Effekten av att problematisera på detta sätt - att det görs för 

vida tolkningar av mänskliga rättigheter - blir, föga uppenbart, att man i största 

möjliga mån minimerar oetablerade EU-medborgares rättigheter till välfärds-

systemet. Återigen blir de oetablerade EU-medborgarna problematiseringarnas 

förlorare. 
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4.3.2 Subjektifierande angreppssätt: problematiseringen av 

oetablerade EU-medborgare som grupp 

I den subjektifierande delen finner jag ett genomgående angreppssätt för sam-

ordnaren - att tala om de oetablerade EU-medborgare som grupp medför problem 

för det svenska samhället. Samordnaren benämner gruppen som “utsatta EU-med-

borgare” och talar om dem på ett utmärkande distanserat sätt. Inledningsvis ger 

samordnaren en nästintill skönlitterär och anekdotisk skildring av specifika 

oetablerade EU-medborgares situation i Sverige. Det är målande beskrivningar 

som ger läsaren en uppfattning om denna grupps utsatthet, där samordnaren bland 

annat låter enstaka individer berätta om sina upplevelser av Sverige. Skildringen 

upplevs nästan exotifierande och redan här skapas en känsla av att denna grupp av 

människor är långt ifrån den grupp av människor som förväntas läsa och bruka 

handlingsplanen. Samordnaren använder vid flera tillfällen termer och formu-

leringar som tydligare stärker distansen mellan läsaren och gruppen oetablerade 

EU-medborgare. Sådana formuleringar görs bland annat när samordnaren talar om 

hjälp och bistånd “även för denna grupp” (SOU 2016:6; 45) och “även för utsatta 

EU-medborgare” (SOU 2016:6; 45). Följande citat är ett exempel på när distansen 

grupper emellan känns väldigt uppenbar. 

 

[...] i första hand var svenska medborgare som hade en missbruksproblematik eller 

led av psykisk ohälsa är de nya tiggarna som syns över hela landet av ett annat slag. 

De talar inte svenska och är ofta småbarnsföräldrar eller äldre. (SOU 2016:6; 23) 

 

Samordnaren talar här om denna grupp som av ett annat slag vilket speglar upp-

fattningen om att läsaren och gruppen oetablerade EU-medborgare är två helt 

olika typer av människor som ställs i motsats till varandra. 

I det inledande kapitlet Bakgrund till samordnarens uppdrag finner jag 

ytterligare ett exempel på att samordnaren vill skapa distans mellan läsaren och 

den studerade gruppen. Samordnaren väljer nämligen här att jämföra denna grupp 

med de tiggare som fanns i Sverige på 1300-talet. 

 

På 1300-talet riskerade den som strök omkring utan vettig sysselsättning spöstraff 

och avskurna öron [...]. (SOU 2016:6; 20) 

 

Samordnaren beskriver med hjälp av över 800 ord Sveriges historia av tiggeri 

redan från medeltiden. Då fanns lagar mot personer som inte “förtjänade sitt uppe-

hälle ‘på ärlig väg’” (SOU 2016:6; 20). Samordnaren benämner dessa personer 

som “lösdrivare” och redogör fortsättningsvis för denna grupps existens på 1600- 

och 1700-talet (Ibid.). Läsaren lär sig också om lösdriverilagstiftningen som 

gällde fram till 1965 (SOU 2016:6; 21). Denna typ av historisk redogörelse 

fungerar således också som en jämförelse mellan två olika grupper. Dagens 

oetablerade EU-medborgare menar samordnaren således är jämförbara med den 

svenska motsvarigheten som existerade för 700 år sedan. Senare i handlings-
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planen jämförs de miljöer som oetablerade EU-medborgare lever i med miljöer 

som beskrivs i ett reportage om Lortsverige från 1938 (SOU 2016:6; 32). Dagens 

oetablerade EU-medborgare jämförs aldrig med nutida svensk befolkning. Man 

får därav återigen uppfattningen om att det skiljer mycket mellan den svenska 

läsaren och gruppen oetablerade EU-medborgare, vilka också utgör de motsats-

grupper som Bacchi menar ställs mot varandra i den subjektifierande analysen av 

handlingsplanen. Effekten av dessa problematiseringar är således att de 

oetablerade EU-medborgarna förblir exkluderade från den samhälleliga kontexten. 

4.4 Sammanfattning 

Genom att bearbeta handlingsplanen med hjälp av Bacchis tre analysfrågor åter-

finns flera intressanta problematiseringar. I den första delen av analysen kunde 

man utläsa att samordnaren menade att det svenska samhället varken var fysiskt 

eller mentalt förberett på en ökad representation av oetablerade EU-medborgare, 

samt att avsaknad av riktlinjer kring hur man skulle hantera denna nya situation 

försatte myndigheter och tjänstemän i besvärliga (moraliska) dilemman. Det med-

förde att berörda tenderade att positivt särbehandla oetablerade EU-medborgare, 

vilket samordnaren menar är olämpligt eftersom svenska medborgare inte får den 

typen av särbehandling. 

 Det går också att utläsa vissa nedtystade problematiseringar. Dessa skyms 

av en approach om att de åtgärder som vidtas är för de oetablerade EU-medbor-

garnas egen skull, medan det i själva verket handlar om att livet i hemlandet är 

outhärdligt. Belastningen på det svenska samhället är återigen samordnarens 

huvudsakliga problem.  

 Avslutningsvis identifierades en lösningsinriktad diskurs där fenomenet 

uppsökande arbete stod i fokus. Av den kunde man uttyda att de oetablerade EU-

medborgarna blev förlorare av den sortens åtgärd. Utöver det urskildes en subjek-

tifiering där dagens oetablerade EU-medborgare jämfördes med svenska tiggare 

på 1300-talet, vilket är ett tydligt exempel på Bacchis teori om att genom att sätta 

grupper i motsats till varandra exkludera en grupp - de oetablerade EU-medbor-

garna - medan en annan inkluderas. 
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5 Diskussion 

Detta kapitel ämnar förena studiens tidigare delar, det vill säga binda ihop mina 

teoretiska utgångspunkter med redovisad policyanalys. Upplägget kommer för 

klarhetens skull följa samma struktur som föregående kapitel. Syftet med detta 

avsnitt är vidare att besvara frågan om hur man med hjälp av välfärdsstaten som 

teoretisk analysmodell kan förklara de problematiseringar som återfinns i 

handlingsplanen Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella sam-

ordnaren för utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6). 

5.1 Hur presenteras problemet? 

Den huvudsakliga problematik samordnaren betonar i handlingsplanen berör den 

ökade representationen av oetablerade EU-medborgare i det svenska samhället. 

Detta yttrar sig på flera sätt, bland annat genom att understryka hur svårt det för 

civilsamhället är att betrakta denna nya typ av utsatthet och misär. Hur kan det 

förklaras?  

         Det är genom de sätt på vilka man kombinerar sociala, politiska och eko-

nomiska strukturer som man skapar samhällen (Fronesis, 2016). Det svenska 

samhället är i hög grad influerat av den socialdemokratiska typen av välfärdsstat. 

Där dominerar värden som jämlikhet och individualitet. Samtidigt återfinns också 

många grunddrag från den liberala välfärdsstaten, bland annat dess syn på arbets-

etiken, behovsprövat bistånd och privata välfärdslösningar (Esping-Andersen, 

1990, s. 26; Schierup, 2002, s. 242). Med denna uppsättning av maktstrukturer 

följer den moraliska ekonomin, som i sig medför sociala normer som det svenska 

samhället inkorporerat kring vad som är ett eftersträvansvärt liv. När vi talar om 

de oetablerade EU-medborgarna är reciprocitetsnormen den kanske mest 

väsentliga, vilken innefattar ett slags ömsesidigt beroende i en viss kulturell 

gemenskap. Beroendet bygger på att man genom att ge något till staten, också kan 

förvänta sig att få något tillbaka. Vad samordnaren menar är svårt för civil-

samhället att bevittna, är den typ av misär som uppkommit när människor inte får 

ta del av välfärdssystemet. De oetablerade EU-medborgarna är egentligen med-

borgare i ett annat land, och eftersom de inte arbetar eller betalar skatt i Sverige 

får de heller inte ta del av den svenska välfärden. När det uppenbarar sig något 

som inte följer reciprocitetsnormen, blir det svenska civilsamhället förvirrat 

eftersom det inte går hand i hand med vår självbild om att ge och ta. Då blir det 

också svårt att placera de oetablerade EU-medborgarna i ett fack i det svenska 
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samhället, och civilsamhället såväl som samordnaren vill därför helst slippa 

hantera detta problem. 

 Också myndigheter och tjänstemän uppfattar hanterandet av de 

oetablerade EU-medborgarna som besvärligt, vilket samordnaren menar leder till 

en problematisk positiv särbehandling av den nämnda gruppen. Det uppstår hos 

tjänstemännen ett moraliskt dilemma som går att förklara med idén om den 

moraliska ekonomin. Den moraliska ekonomin innehåller fler normer än bara 

reciprocitetsnormen; den moraliska ekonomin bygger på att för att få tillgång till 

sociala rättigheter måste man vara en yrkesarbetande medborgare, varpå arbets-

etiken kommer in i bilden. Arbetsetiken säger att arbete är alla människors 

normaltillstånd, men arbetet måste vara ett ”värdigt” arbete (Bauman, 1998, s. 

13f). Tillsammans med den moraliska ekonomin konstitueras bilden av hur rättig-

heterna i samhället ska fördelas – vilka som är, respektive inte är, förtjänta av 

dessa. De oetablerade EU-medborgarna förhåller sig inte enligt normen om ett 

värdigt arbete och kan därför inte ta del av de rättigheter som välfärdssystemet 

erbjuder. 

            Samtidigt är de oetablerade EU-medborgarna i det svenska samhället ett 

resultat av att deras hemländer fråntagit dem grundläggande rättigheter, vilket 

försätter dem i en position där tiggeri är den mest fördelaktiga lösningen. De 

oetablerade EU-medborgarna har både berövats rätt till medborgarskap och 

berövats rätt till arbete, och tvingas därför göra något som i välfärdsstaten med 

dess normer om försörjning uppfattas som ”ovärdigt” och ”ohederligt”. Med 

denna uppfattning anses de oetablerade EU-medborgarna inte ha ”verklig 

möjlighet till anställning” – ett av de krav som ställs för att få uppehållsrätt 

(Socialstyrelsen, 2014). Det moraliska dilemma tjänstemännen ställs inför är så-

ledes en fråga om vilka som ska ansvara för att minska de oetablerade EU-

medborgarnas lidande. Att vissa tjänstemän då handlar utifrån den medmänskliga 

aspekten anser samordnaren därför är problematiskt. Samordnaren menar att det 

redan finns svenska medborgare som är hemlösa, och därför kan tjänstemän inte 

särbehandla personer som inte är medborgare med juridiska rättigheter i Sverige. 

Vad samordnaren bortser från är att de oetablerade EU-medborgarna inte faller 

inom ramarna för den kulturella gemenskap som upprätthålls av välfärdsstaten, 

och därför redan från start blivit systematiskt negativt särbehandlade. Att positivt 

särbehandla dem som grupp skulle således istället kunna anses balansera upp för 

den utsatta position de föddes in i - stereotypa förställningar om människor med 

romsk bakgrund (Fronesis, 2016).  
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5.2 Handlingsplanens nedtystade problematiseringar 

Samordnaren lyfter, som tidigare diskuterats, en dominerade tankegång om att de 

återgärder som bör vidtas är åtgärder för de oetablerade EU-medborgarnas eget 

bästa. Det handlar dels om att rättfärdiga beslut om att avhysa oetablerade EU-

medborgare från illegala boplatser, samt att icke upprätta bosättning för dem, men 

också en uppmaning till civilsamhället att inte ”lägga pengar i muggen” (SOU 

2016:6; 105). Mycket går att utläsa ur dessa resonemang. Jag tolkar huvud-

sakligen dessa åtgärder som olika sätt att försvåra de oetablerade EU-

medborgarnas försörjningssituation ytterligare. Bakom dessa åtgärder återfinns 

hela tiden den nedtystade problematiseringen av de oetablerade EU-medborgarna 

som påfrestande för det svenska samhället.  

              Samordnaren beskriver tiggarrollen som ”ovärdig och destruktiv” (SOU 

2016:6; 90). Denna typ av uttryckssätt går hand i hand med arbetsetiken inom 

välfärdsstaten och speglar normer om vad som förväntas av (EU-)medborgare. 

För att inte vara anormal måste man ha en sysselsättning som accepteras av den 

stora majoriteten. Alla individer har dock inte de förutsättningar som krävs; 

gruppen oetablerade EU-medborgare har länge utsatts för systematisk exkludering 

från samhället (SOU 2016:6; 30). Det har medfört att en sysselsättning i linje med 

normen om arbetsetik inte varit möjlig. De oetablerade EU-medborgarna blir 

således onormala normbrytare (Bauman, 1998, s. 29), och detta finner sam-

ordnaren problematiskt. Lösningen för att ta sig från den normbrytande positionen 

är enligt teorier om arbetsetiken att sättas i (ett värdigt) arbete. Samordnaren 

menar med sina resonemang att detta inte kan ske i Sverige – vi har redan utsatta 

grupper att ta hand om! – och eftersom de oetablerade EU-medborgarna 

egentligen ändå inte vill vara här är det bäst att lösa försörjningssituationen i deras 

respektive hemländer. Ifall de oetablerade EU-medborgarna stannar i Sverige, 

kommer civilsamhället genom att ”ge pengar i muggen” cementera tiggarrollen 

och detta, menar samordnaren, kommer ingen att må bra utav. I slutändan blir 

detta således en fråga om hur samordnaren ser på vem som de facto ska garantera 

de oetablerade EU-medborgarna rätten till ett värdigt liv.  

 

5.3 Problematiseringarnas förlorare 

I den tredje delen av identifierade problematiseringar är syftet att genom att 

studera effekterna av handlingsplanen kunna identifiera problematiseringar som 

gör att vissa grupper inkluderas och andra exkluderas. Genom att sammankoppla 

de identifierade problematiseringarna med de normer som följer av bland annat 
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välfärdsstaten som teoretisk modell, kan man finna förklaringar till samordnarens 

sätt att problematisera oetablerade EU-medborgare som grupp.  

         Genom det diskursiva angreppssättet finner jag dels en problematisering där 

samordnaren menar att civilsamhället alltför ofta gör för breda och långtgående 

tolkningar av mänskliga rättigheter. Samordnaren uttrycker att man försätter 

tjänstemän i svåra situationer om man inte tydligt ringar in definitionen av 

mänskliga rättigheter och vilka som omfattas av existerande konventioner (SOU 

2016: 6; 54). Vad som går att utläsa här är att samordnaren vill ha en minim-

idefinition av mänskliga rättigheter, för att tydliggöra att oetablerade EU-

medborgare inte kan anses ha samma rättigheter som svenska medborgare i det 

svenska samhället. De rättigheter samordnaren understryker är de sociala rättig-

heter i enlighet med Marshalls medborgarskapsteori. Enligt rådande reciprocitets-

norm ges endast tillgång till nämnda rättigheter om man också tillför något till det 

kollektiva, som i samklang med normen om arbetsetik är ett värdigt arbete. De 

oetablerade EU-medborgarna stör således ordningen i det svenska välfärds-

samhället eftersom de inte kan placeras i varken den produktiva eller den 

”arbetslösa” kategorin. De betraktas återigen som onormala och speglar en bild av 

ett välfärdssystem som inte är till för alla. Samordnaren gör alltså än en gång be-

dömningen att de oetablerade EU-medborgarnas försörjningssituation bör 

hanteras i deras hemländer, vilket civilsamhället förhindrar om man framhäver att 

mänskliga rättigheter ska gälla alla. De oetablerade EU-medborgarna blir således 

förlorare om det svenska välfärdssystemet ska konstituera mänskliga rättigheter. 

         Om föregående problematisering anses vara diskursiv, är nästa av ett 

subjektifierande slag. Här identifieras de olika subjekt vilka uppstår genom det 

sätt på vilket handlingsplanen konstruerar sociala relationer. Vissa är uppenbara 

medan andra är mer subtila. Ett gemensamt drag för samtliga är dock att sam-

ordnaren kontinuerligt talar om de oetablerade EU-medborgarna som i grupp 

medför problem för det svenska samhället genom att ställa dem i motsats till 

svenska medborgare. Det sker bland annat genom att markera den väl avgränsade 

distansen och skillnaden mellan den svenska medborgaren och den oetablerade 

EU-medborgaren. Distansen uppenbaras på olika sätt – bland annat genom formu-

leringar som att de oetablerade EU-medborgarna ”är av ett annat slag” (SOU 

2016:6; 23). De är av ett annat slag i förhållande till svenska utsatta medborgare, 

menar samordnaren. De svenska utsatta medborgare som de oetablerade EU-

medborgarna jämförs med är bland annat ”lösdrivare” på 1300-talet och luffare 

från 1600- och 1700-talet.  

          Genom att problematisera på detta sätt skapar samordnaren sociala 

relationer som ställs i motsats till varandra. De oetablerade EU-medborgarna blir 

därmed exkluderade ur samhällsgemenskapen, som en följd av det svenska 

välfärdssystemet. För att bli inkluderad måste man, som tidigare diskuterats, bidra 

till (den kapitalistiska) produktionen; gör man inte det blir man automatiskt exklu-

derad. På så sätt förstår man det sätt på vilket samordnaren problematiserar de 

oetablerade EU-medborgarna som en problematisk grupp långt från den svenska 

samhällsgemenskapen. I det svenska välfärdssystemet, med dess socialt 
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konstruerade normer, blir de oetablerade EU-medborgarna som grupp någonting 

som välfärdsstaten inte kan definiera. De faller utanför det välfärdssystem som 

bygger på att rättigheter är knutna till medborgarskap. På samma sätt lyckas de 

oetablerade EU-medborgarna också provocera både samordnaren och civil-

samhället, eftersom de som normbrytande grupp på sitt eget sätt ändå klarar sig 

utanför rådande strukturella normer. 

Samordnarens sätt att problematisera de oetablerade EU-medborgarna som 

problematisk grupp är således en effekt av det förväntade beteendet som följer de 

(nästintill oreflekterade) normer som gäller inom det svenska välfärdssystemet. Så 

länge dessa normer upprätthålls kommer de oetablerade EU-medborgarna att vara 

onormala normbrytare och fortleva som exkluderade från samhällsgemenskapen. 

Det tydliggörs inte minst då de problematiseras som en grupp som befinner sig 

700 år efter det svenska välfärdssamhället. 
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6 Avslutning  

I detta avslutande kapitel sammanfattas studiens tillvägagångssätt och resultat, 

följt av den slutsats som går att dra utifrån dessa. Avslutningsvis diskuteras hur 

denna studie i framtiden kan vidareutvecklas.  

6.1 Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att med hjälp av välfärdsstaten som teoretisk 

förklaringsmodell analysera de sätt på vilka svenska beslutsfattare problematiserar 

oetablerade EU-medborgare som grupp. Detta genomfördes genom att med hjälp 

av Carol Bacchis policyanalys som metod studera den nationella handlingsplan 

rörande ”utsatta EU-medborgare” som framställdes under ledning av Martin Val-

fridsson. Den presenterades i februari 2016 i syfte att agera ”stöd för myndigheter, 

kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som 

vistas tillfälligt i Sverige” (Regeringen, 2016). Man kan således anta att denna 

handlingsplan framöver kommer att spela en stor roll vid beslutsfattande åtgärder 

i det svenska samhället. 

         Bacchis kritiska policyanalys används som verktyg för att förstå vilka tankar 

och antaganden som ligger till grund för att en viss policy eller handlingsplan 

skapas. Genom att utgå från denna typ av analys accepteras vissa antaganden. 

Dessa antaganden handlar bland annat om att de problematiseringar som görs i 

handlingsplaner är sociala konstruktioner av beslutsfattare. Bacchi menar därför 

att ”objektiva” problem inte existerar, utan alla problematiseringar måste förstås i 

sin samtida kontext. Problematiseringarna är viktiga att analysera eftersom de 

kontrollerar hur vi uppfattar verkligheten och därför, menar Bacchi, bör man 

studera problematiseringar snarare än problemen i sig. 

Utifrån Bacchis analysfrågor identifierades tre grundläggande kategorier av 

problematiseringar som tillsammans bildar det resultat denna studie åstadkommit. 

Den första berör hur handlingsplanens problem presenteras, följt av den andra 

som handlar om handlingsplanens nedtystade problematiseringar. Den tredje berör 

de problematiseringar som leder till att vissa grupper gynnas och att andra grupper 

missgynnas.  

 

I.  Samordnaren menar att alla delar av det svenska samhället drabbas 

negativt av en ökande andel oetablerade EU-medborgare i det offentliga 

rummet, vilket formar samordnarens huvudsakliga problematisering. 
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II.  Samordnaren menar att det är problematiskt att upprätta boenden för 

oetablerade EU-medborgare, i likhet med att det också är problematiskt att ge 

pengar till de oetablerade EU-medborgare som tigger. Detta tystas ned genom 

att betona att åtgärder mot problemen i fråga vidtas för de oetablerade EU-

medborgarnas egen skull. 

III.  Samordnaren menar att genom ett uppsökande arbete kan man få bukt 

med problemet med en ökande andel oetablerade EU-medborgare i det 

offentliga rummet. Samordnaren menar också att det är oetablerade EU-

medborgare som grupp som utgör problemet, och förtydligar detta genom att 

jämföra gruppen oetablerade EU-medborgare med bland annat svenska tiggare 

på 1300-talet. 

 

Dessa problematiseringar kan förklaras med den svenska välfärdsmodellen som 

teoretisk förklaringsmodell. I likhet med den svenska välfärdsmodellen, som i 

grunden är socialdemokratisk med liberala inslag, tar förklaringen sin utgångs-

punkt ur det strukturella perspektivet med institutionella inslag. Makt ses således 

som något strukturellt och på grund av dessa strukturer kan samordnaren genom 

framställningen av handlingsplanen påverka de delar av samhället som anses vara 

berörda. 

          Det svenska välfärdssamhället bygger på en tanke om den moraliska 

ekonomin som en socialt konstruerad uppsättning av gemensamma normer, där-

ibland normer om reciprocitet och arbetsetik. Dessa normer innebär att för att få 

något från samhället, måste man ge något tillbaka. Det man ger tillbaka, främst i 

form av arbete, måste dock vara av ett värdigt slag. Det förklarar således sam-

ordnarens uttryck om tiggeri som ”ovärdigt” och ”destruktivt”. Med arbetsetiken 

som norm är tiggeri inget värdigt arbete. Arbetsetiken konstituerar också bilden av 

hur rättigheter i samhället ska fördelas, samt på vilket sätt man gör sig förtjänt av 

dem. De oetablerade EU-medborgarna förtjänar enligt normen om reciprocitet och 

arbetsetik inte att ta del av sociala rättigheter i Sverige. Svårigheten här, och vad 

som också bildar ett moraliskt dilemma hos myndigheter och tjänstemän, är att de 

oetablerade EU-medborgarna också fråntagits sina sociala rättigheter i sina hem-

länder. De oetablerade EU-medborgarnas försörjningsform speglar således 

resultatet av icke existerande rättigheter, och tvingar på så sätt de oetablerade EU-

medborgarna att göra något som anses ovärdigt i det svenska samhället. Sam-

ordnaren bortser från denna aspekt och tar, liksom välfärdsstaten som teoretisk 

förklaringsmodell, inte hänsyn till att den kulturella gemenskapen som välfärds-

staten bygger på inte omfattar alla. Samordnaren uttrycker bland annat att det 

svenska samhället inte kan ansvara för de oetablerade EU-medborgarnas rättig-

heter, eftersom det svenska samhället redan har utsatta medborgare med juridiska 

rättigheter att ta hand om. Samordnarens problematiseringar utgör således dels ett 

resultat av de begränsningar som den svenska välfärdsmodellen medför, men 

också ett resultat av att välfärdsstaten som teoretisk förklaringsmodell är tämligen 

snäv, i synnerhet genom sitt sätt att eliminera icke önskvärda grupper.   



 

 29 

          Välfärdsstatens begränsningar uppenbaras också då samordnaren uttrycker 

problematiseringen om att civilsamhället gör för breda tolkningar av mänskliga 

rättigheter. Välfärdsstaten begränsar nämligen mänskliga rättigheter till att endast 

omfatta de som förhåller sig till reciprocitetsnormen om det rätta beteendet. De 

oetablerade EU-medborgarna, liksom de svenska lösdrivarna på 1300-talet, sym-

boliserar inte det rätta beteendet. Frågan om vem som har rätt till rättigheter får 

besvaras således av samordnarens sätt att förhålla sig till de normer som begränsar 

välfärdssamhället. Också samordnarens problematisering om att de oetablerade 

EU-medborgarna stör den sociala ordningen i det svenska välfärdssamhället, går 

därför att förstå med hjälp av de begränsningar som den svenska välfärdsmodellen 

medför. 

Den svenska välfärdsstaten utgör således ingen lösning på de oetablerade 

EU-medborgarnas försörjningssituation. Denna lösning måste enligt samordnaren 

genomföras i respektive hemländer. Samordnaren rättfärdigar handlingsplanens 

åtgärder genom att betona att det egentligen ligger i de oetablerade EU-

medborgarnas intresse att både få åka tillbaka till sina hemländer, och att inte få 

några pengar direkt ”i muggen”. De oetablerade EU-medborgarna är dock 

oförmögna att inse detta själva – vilket förstås av den kontinuerliga distans sam-

ordnaren skapar mellan de sociala subjekt handlingsplanen berör.  

 

6.2 Slutsats 

De problematiseringar av oetablerade EU-medborgare som beslutsfattare gör, går 

således att förklara genom att se till den svenska välfärdsmodellens begräns-

ningar. Vi kontrolleras av våra problematiseringar och de definitioner som skapas 

genom dem. De problematiseringar som samordnaren gör är således sociala kon-

struktioner av hur det svenska välfärdssamhället betraktar oetablerade EU-

medborgare som grupp. Med den svenska välfärdsmodellens begränsningar finns 

varken fysisk eller tankemässig plats för oetablerade EU-medborgare, och de 

oetablerade EU-medborgarna kommer förbli De icke önskvärda.  

 

6.3 För fortsatt forskning 

Avslutningsvis bör ett par ord nämnas om hur denna studie i framtiden kan ut-

vecklas. För det första hade ett bredare perspektiv rörande oetablerade EU-

medborgares historia av antiziganism och diskriminering kunnat bidra till ökad 

förståelse för både den studerade gruppens rådande försörjningssituation, men 
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också för samordnarens i många fall tvivelaktiga problemformuleringar. Detta 

perspektiv hade vidare kunnat kompletteras av ett bredare perspektiv av national-

staten som teoretisk förklaringsmodell. På så sätt skulle den trångsynthet som 

medföljer välfärdsstaten kunna kartläggas och en djupare förståelse av 

beslutsfattares problematiseringar rörande oetablerade EU-medborgare kunna 

presenteras.   
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