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Abstract 
 
The question concerning vulnerable EU-citizens has been widely debated in Sweden 

the last few years. Due to unclear legislation and strong municipal self-determination 

municipalities act differently regarding vulnerable EU-citizens. The purpose for the 

dissertation is therefore to analyse how Stockholm and Gothenburg City acts and 

collaborates with non-profit organisations in the question concerning vulnerable EU-

citizens and whether the approaches can, according to the theory of territorial 

governance, be viewed as effective.    

 The dissertation has showed that Gothenburg City has created a common 

action plan with surrounding municipalities in order to expand their territory. 

Gothenburg have also signed an IOP-agreement with several non-profit organisations 

in order for them to act together. The dissertation has showed that an IOP-agreement 

can be equated to an effective and sustainable partnership. Stockholm City on the 

other hand has not expanded their territory, since an equivalent interpretation of the 

law is important to the municipality. No IOP-agreement has been signed and a reason 

for this could be that the relationship between non-profit organisations in Stockholm 

City has historically been characterized by competition instead of trust. Due to the 

complex question concerning vulnerable EU-citizen, new forms of partnership has 

though been developed in Stockholm City. 
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Inledning 

Utanför matvaruaffärer, kiosker och tunnelbanestationer sitter människor på 

wellpapp-kartonger invirade i filtar och ber om pengar. Dessa individer kommer allt 

som oftast från EU-länder där deras levnadsförhållanden och arbetsmöjligheter är så 

pass låga att möjligheten att intjäna pengar i gatumiljö i Sverige anses vara större. 

Denna grupp av utsatta EU-medborgare har ökat markant i Sverige sedan 2012 och i 

november 2015 uppskattades det att runt 4700 individer har sökt sig till Sverige (SOU 

2016:6, 7). En kartläggning av SVT från april 2016 visar att i dagsläget finns det 

utsatta EU-medborgare i nästan alla svenska kommuner, från Övertorneå i norr till 

Vellinge i söder. Det är dock i Stockholms och Göteborgs Stad som antalet är flest 

(Olsson, 2016). Frågan hur kommuner ska förhålla sig till utsatta EU-medborgare har 

diskuterats flitigt under en lång tid eftersom det har visat sig att det existerar 

uppenbara gråzoner i svensk lagstiftning (Göteborgs Stad 2016:5). 

Forskningsproblem 

I och med den fria rörlighet som råder i EU har EU-medborgare rätt att vistas i 

Sverige i upp till tre månader utan uppehållsrätt (SOU 2016:6). För EU-medborgare 

att stanna längre och för att erhålla uppehållsrätt krävs det antingen att de har ett 

arbete, är arbetssökande, är studerande, har tillräckliga tillgångar för sin försörjning 

eller har en heltäckande sjukförsäkring. Majoriteten av de utsatta EU-medborgarna 

uppnår tyvärr inte dessa krav, vilket alltså får till följd att de inte har rätt att stanna i 

Sverige längre än tre månader (SOU 2016:6, 43). Den svenska socialtjänstlagen 

fastställer att endast personer som har uppehållsrätt har samma rättigheter och 

förutsättningar som en svensk medborgare. Den som inte bedöms ha sin hemvist i 

kommunen har endast rätt till akutbistånd. Vistelsekommunen har dock ansvar för de 

som vistas i kommunen om akuta situationer uppstår medan det är hemkommunen 

eller boendekommunen som ansvarar för mer långtgående insatser (2001:453). I 2 

kapitlet 1§ i den svenska kommunallagstiftningen regleras kommunernas 

befogenheter. I detta kapitel av lagstiftningen beskrivs även lokaliseringsprincipen 

som betonar hur kommuner ska ta hand om angelägenheter som är av allmänt intresse 

och som har anknytning till kommunens områden och medlemmar (1991:900). Enligt 

Nationalencyklopedin behöver detta inte innebära angelägenheter som är geografiskt 

anknutna till kommunen, utan kan vara intressen som kommunen anser är 

lokaliserade till kommunens kompetensområde (NE, 2016). Vad som framkommer 
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här är att kommunerna själv bestämmer vilka frågor som är av allmänt intresse och 

därmed även själva bestämmer vilka insatser man ska erbjuda till utsatta EU-

medborgare. 

 Konsekvensen av den svenska lagstiftningen är att utsatta EU-medborgare har 

ytterst begränsad tillgång det svenska välfärdssystemet. En komplex situation växer 

fram för kommunerna när det å ena sidan finns svensk lagstiftning som stipulerar att 

kommuner har ansvar för alla personer inom kommunens gränser, å andra sidan 

hävdar annan lagstigning att EU-medborgarna inte har rätt till den svenska välfärden. 

I och med att det inte finns något tydligt regelverk för hur kommunerna skall agera i 

frågan angående utsatta EU-medborgare i Sverige uppstår risken för stora kommunala 

skillnader gällande vilka insatser som erbjuds.  

 I uppsatsen Fri rörlighet och sociala rättigheter för icke-ekonomiskt aktiva 

EU-medborgare - Ett komplext förhållande genomför juridikstudenten Martina 

Pärnebjörk en djuplodad genomgång av rättsläget gällande utsatta EU-medborgare i 

Sverige. Slutsatsen är att ett antal obesvarade frågor kvarstår angående vad den 

svenska lagstiftningen säger gällande hur kommuner bör arbeta kring målgruppen. 

Hon poängterar att ett klargörande behövs från lagstiftare och domstolar för att 

Sverige ska uppnå någon enhetlig arbetsmetod kring utsatta EU-medborgare 

(Pärnebjörk, 2015:66). Denna bild bekräftas av den statliga utredningen 2016:6 - 

Framtid sökes. Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-

medborgare som överlämnades till regeringen i februari 2016. Utredningen påvisar att 

de insatser som kommunerna riktar mot utsatta EU-medborgare varierar stort. Vissa 

kommuner har en restriktiv hållning i sitt arbete gentemot utsatta EU-medborgare 

medan andra är mer benägna att använda de kommunala resurserna, såsom att 

samarbeta med ideella organisationer och upprätta kommunala yrkesroller vilka 

enkom arbetar gentemot utsatta EU-medborgare (SOU 2016:6, 45). Utredningen 

lyfter även fram att det är civilsamhället i Sverige som utför många av insatserna när 

lagstiftningar hindrar kommunerna att erbjuda de insatser som efterfrågas av 

målgruppen (SOU 2016:6, 9). I en kartläggning av den ideella organisationen 

Göteborgs Räddningsmission gällande boendesituation och möjlighet till härbärgen 

för utsatta EU-medborgare styrks bilden från SOU 2016:6. Det framkom att stora 

skillnader existerar mellan de svenska kommunerna för vilka åtgärder och insatser 

som riktas gentemot målgruppen och hur mycket de samverkar med ideella 

organisationer (Danielsson, 2015). I och med att det bekräftas från tidigare forskning 
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att stora skillnader finns mellan kommuner och hur de agerar i frågan om utsatta EU-

medborgare blir det intressant att försöka förstå varför kommuner agerar annorlunda.  

 En teori som kan användas för att söka svar på frågan om varför och hur 

kommuner agerar olikt är territoriell governance. Teorin har växt fram utifrån 

governance-teorin vars grundtanke är att ett ömsesidigt beroende mellan olika parter 

och aktörer bidrar till att uppnå ett mer effektivt och legitimt sätt att styra komplexa 

frågor (Kjær, 2004:42). Denna styrningsmodell förespråkas framför en tydlig 

hierarkisk styrningsmodell, där offentliga aktörerna styr med järnhand. Territoriell 

govarnance menar på att i vissa territorier, exempelvis kommuner eller regioner, finns 

det bättre förutsättningar för att en god och effektiv sammanhållning ska växa fram 

mellan skilda aktörer för att hantera komplexa frågor. Samtidigt påpekar teorin att ett 

territorium är dynamiskt och inte enbart måste förhålla sig till geografiskt 

fastbestämda gränser, såsom kommuner, utan kan variera i storlek beroende på vad 

aktörerna anser är det mest ändamålsenliga sättet att hantera en specifik 

problemställning på (Davoudi et al, 2008:37). Därmed kan teorin bidra till att förstå 

varför och hur kommuner hanterar frågan kring utsatta EU-medborgare.  

 Det är utifrån iakttagelserna från tidigare kartläggningar av utsatta EU-

medborgare och teorin kring territoriell governance som avhandlingen tar avstamp för 

att redovisa kommunernas förhållningssätt i frågan om utsatta EU-medborgare. 

Begreppsförklaring 

Utsatta EU-medborgare 
SOU 2016:6 definierar utsatta EU-medborgare som ”individer som är medborgare i 

ett annat EU-land och som inte har så kallad uppehållsrätt i Sverige” (SOU 2016:6:7). 

Detta medför att det är viktigt att poängtera att utsatta EU-medborgare är en heterogen 

grupp individer, vilket innebär att begreppet inte enbart berör EU-medborgare som 

tigger i gatumiljö. I studien Utblick utsatta EU-medborgare - Institutionella 

förutsättningar, aktörer och problemdefinition i åtta europeiska städer poängteras det 

att utsatta EU-medborgare definieras olika i skilda städer beroende på hur kontexten 

ser ut (Enroth, 2015:15). Denna avhandling kommer som utgångspunkt använda sig 

av definitionen Utsatta EU-medborgare såsom SOU 2016:6 formulerar innebörden.  
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Tredjelandsmedborgare 

Med tredjelandsmedborgare menas personer som är medborgare i ett land utanför EUs 

medlemsstater men som innehar ett uppehållstillstånd i ett EU-land. Om 

tredjelandsmedborgaren har varit bosatt i mer än fem år i ett EU-land anses personen 

som varaktigt bosatt i detta land. Detta innebär större möjligheter att flytta till andra 

EU-länder (Schengen och fri rörlighet för personer, 2016).  

Syfte och forskningsfrågor 

Att det skiljer sig i vilken grad kommuner samverkar med ideella organisationer och 

vilka insatser de utför gentemot utsatta EU-medborgare framkommer i beskrivningen 

av forskningsproblemet ovan. Via tidigare kartläggningar från SVT framkommer det 

att flest utsatta EU-medborgare förekommer i Sveriges två största kommuner, 

Stockholms och Göteborgs Stad. Därav är det intressant att analysera hur dessa två 

kommuner agerar i frågan om utsatta EU-medborgare. Teorin territoriell governance 

kommer att bidra till att analysera vad Stockholms och Göteborgs Stad anser är ett 

ändamålsenligt sätt att hantera frågan kring utsatta EU-medborgare på, samt vilka 

förutsättningar kommunerna har för att upprätta samverkansprojekt som kan anses 

vara effektiva och väl fungerande.  

 Avhandlingens syfte är att analysera hur Göteborgs och Stockholms Stad 

agerar samt samverkar med ideella organisationer i frågan kring utsatta EU-

medborgare och huruvida tillvägagångssätten kan anses vara effektiva utifrån 

territoriell governance. Frågeställningarna för att besvara syftet är:  

• Vad anser Göteborg Stad respektive Stockholms Stad är ett ändamålsenligt 

sätt att agera i frågan om utsatta EU-medborgare och på vilka punkter skiljer 

sig kommunernas tillvägagångsätt? 

• Hur samarbetar Göteborgs Stad och Stockholms Stad med ideella 

organisationer och vilka förutsättningar har kommunerna för att skapa 

effektiva samverkansprojekt enligt territoriell governance?  
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Tidigare forskning  

Utblick utsatta EU-medborgare - Institutionella förutsättningar, aktörer och 

problemdefinition i åtta europeiska städer 

Sociologen Nicklas Enroth har för SKL och den nationella samordnaren Martin 

Vallfridsson för utsatta EU-medborgare1 räkning skrivit en rapport som jämför åtta 

europeiska städer2 och deras arbete med utsatta EU-medborgare. Studien syftar till att 

beskriva hur städerna definierar och hanterar frågan kring utsatta EU-medborgare. 

Studien ser på de institutionella förutsättningar och styrningsinstrument (lagstiftning 

och riktlinjer) som finns i de enskilda städerna för att hantera utsatta EU-medborgare. 

Utöver de institutionella förutsättningarna lyfter studien fram att de undersökta 

städerna gör både medvetna och omedvetna val baserade på föreställningar om behov, 

legitimiteten av dessa behov och vilka resurser som kan erbjudas nationellt och lokalt. 

Enligt Enroth är det samspelet mellan problemdefinitionen och de institutionella 

strukturerna som avgör hur resurser fördelas mellan olika människor i nöd (Enroth, 

2015:3-6). 

 Studien menar på att de nordiska huvudstäderna Oslo och Köpenhamn har 

institutionella likheter i och med att kommunerna har någorlunda stort 

handlingsutrymme att utforma egna kommunala policys som berör frågan om utsatta 

EU-medborgare. Fast även om städerna uppvisar institutionella likheter skiljer sig 

både mängden av och vilka insatser som utförs gentemot utsatta EU-medborgare 

(Enroth, 2015:19). 

 Det främsta bidraget till denna avhandlings syfte och forskningsproblem är när 

Enroth betonar att jämförelser även behövs genomföras på svenska städer och 

kommuner. Anledningen till det är att svenska kommuner har stort utrymme att agera 

olika och formulera egna styrdokument kring utsatta EU-medborgare i och med den 

kommunala självbestämmanderätten (Enroth, 2015:9).   

Vulnerable EU citizens – local solutions and strategies in European cities. 

Nicklas Enroth har även varit med och författat en explorativ fallstudie tillsammans 

med sociologen Renate Minas. I denna studie har författarna sett närmare på hur 

                                                
1 Vallfridsson innehade också huvudansvaret för SOU 2016:6 -Framtid sökes. Slutredovisning av 
nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. 
2 Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London, Gent, Hamburg, Nantes och Amsterdam. 
2 Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, London, Gent, Hamburg, Nantes och Amsterdam. 
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lokala projekt har uppkommit i fem europeiska städer3 för att hantera frågan kring 

utsatta EU-medborgare. Studien genomfördes för att artikelförfattarna ansåg att för få 

tidigare jämförelser hade gjorts (Minas och Enroth, 2015:2-3). 

 Utgångspunkten för studien är EU-direktivet 2004/38/EC som fastställer att 

medborgare inom EU:s gränser har rätt att röra sig och vistas fritt inom unionen. Detta 

är deklarerat som en medborgerlig rättighet för alla EU-medborgare men skiljer sig 

dock beroende på om man är ekonomiskt aktiv eller inte. Även om direktivet är 

lagstiftat skiljer implementeringen sig åt mellan länderna eftersom det är upp till varje 

enskilt land att bestämma hur dessa medborgerliga rättigheter skall uppnås (Minas 

och Enroth, 2015:4). 

 Studien visar att det är ideella organisationer som har bidragit med störst stöd 

gentemot utsatta EU-medborgare, men att dessa ideella organisationer också 

samarbetar med flera andra aktörer. Anledningen till det breda samarbetet är enligt 

författarna de ideella organisationernas önskan om att uppnå en holistisk inställning 

eftersom problembilden för utsatta EU-medborgare är så pass differentierad. Studien 

visar även att de ideella organisationerna påverkar beslutsfattare i städerna för hur 

städerna effektivast bör arbeta kring utsatta EU-medborgare. Detta bidrar, enligt 

författarna, till att ansvaret har förflyttats från politiker till de icke folkvalda ideella 

organisationerna (Minas och Enroth, 2015:23-28).  

 Min avhandling tar vid från jämförelserna mellan hur städer i Europa 

samverkar med ideella organisationer och applicerar det enkom på en svensk kontext 

genom att analysera Stockholms Stad och Göteborgs Stad. Vad som även är intressant 

att se närmare på i min avhandling huruvida ideella organisationerna i Göteborgs och 

Stockholms Stad har övertagit en stor del av ansvaret för de insatser som utförs i 

kommunerna. I sådana fall är det även intressant att se utifrån vems initiativ det var, 

kommunernas eller de ideella organisationernas. 

En säng för natten – hur svårt kan det vara? 

Jennie Danielsson genomförde en kartläggning för den ideella organisationen 

Göteborgs Räddningsmission över hur svenska kommuner agerar gällande 

härbärgeplatser och akutboenden till utsatta EU-medborgare. 40 svenska kommuner 

ingick i undersökningen, både Stockholms och Göteborgs Stad ingick samt dess 

kranskommuner (Danielsson, 2015:36). Kartläggningen visar att i flera av 

                                                
3 Amsterdam, Berlin, Glasgow, London, Oslo och Stockholm  
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kranskommunerna upprättas inga akutboende eftersom storstäderna erbjuder boenden. 

För kranskommunerna till Göteborgs Stad anses anledningen vara att de flesta EU-

medborgarna är bosatta i Göteborg och sedan rör sig till kranskommunerna för att 

söka försörjning. I Stockholms Stad uppvisas den motsatta bilden, nämligen att de 

utsatta EU-medborgare bor illegalt i kranskommunerna och sedan söker sig in till 

Stockholms Stad för att söka försörjning (Danielsson, 2015:15). Kartläggningen 

påvisar också kommunala skillnader gällande boende till utsatta EU-medborgare som 

har med sig barn. Exempelvis tillåts inga barn i Stockholms Stad att bo på 

akutboenden. Oklarheterna i gällande lagstiftning för hur kommuner ska agera i 

barnfrågan medför att ideella organisationer tar ett större ansvar i frågan (Danielsson, 

2015: 23-26). 

 Rekommendationer lämnas i slutet av kartläggningen till hur kommuner och 

ideella organisationer bör agera i frågan om akutboenden för utsatta EU-medborgare. 

Det viktigaste är bland annat att: Sätta upp tydliga ramar från början för både de som 

jobbar på boendet och målgruppen som tar del av insatsen, ha en kontinuerlig dialog 

med målgruppen för att fånga upp deras behov, samt kräva nationella riktlinjer för hur 

kommuner ska agera i frågan om barn till utsatta EU-medborgare (Danielsson, 

2015:36-37). 

 Denna kartläggning är intressant eftersom den påvisar att kommunala 

skillnader är stora kring en specifik fråga: akutboenden. Min avhandling tar vid från 

dessa slutsatser och ser närmare på hur insatserna skiljer sig på ett mer övergripande 

plan mellan Stockholms och Göteborgs Stad.  

Idéburet Offentligt Partnerskap – Ny samverkansmodell mellan ideell och offentlig 

sektor 

Azadeh Pezeshk, mastersstudent i offentlig förvaltning på Göteborgs universitet, har 

undersökt samverkansmodellen Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) utifrån 

governance teorin samt nyinstitutionell teori mellan Göteborgs Stad och ideella 

organisationer. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av nyinstitutionell teori 

undersöka organisationernas syn på samverkan genom IOP-avtalet och ta reda på hur 

de ideella organisationernas påverkansgrad och delaktighet påverkas av avtalet. 

Slutsatsen är att IOP-avtalet inte har bidragit till högre påverkansmöjlighet för de 

ideella organisationerna och att detsamma gäller i deras roll som opinionsbildare. Så 

även om IOP-avtalen är skrivna på ett sådant sätt att de ideella organisationernas 
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kunskap kring ämnet ska bidra till vilken riktning arbetet bör ta, är det Göteborgs Stad 

som innehar den tydligaste maktpositionen (Perzeshk, 2014:2). Denna slutsats skiljer 

sig därmed från den som drogs i studien av Minas och Enroth. 

 I och med att två motsatta bilder uppvisas från Perzeshk och Minas och Enroth 

är det intressant att ställa dessa slutsatser mot varandra. I Perzeshks uppsats görs 

däremot ingen jämförelse med andra kommuner och huruvida dessa arbetar utifrån 

IOP-avtal eller samarbetar på något annat sätt med ideella organisationer. Min 

avhandling tar vid från denna aspekt genom att också jämföra med Stockholms Stad. 

Teori 

Inledningsvis kommer en grundläggande beskrivning av territoriell governance att 

presenteras där fokus främst riktas mot begreppen territorium och territoriellt kapital. 

En kortfattad redovisning av en tidigare operationalisering av teorin kommer därefter 

presenteras för att påvisa hur teorin kan användas. Slutligen kommer teorin 

operationaliseras och ett analytiskt ramverk presenteras för att kunna besvara 

avhandlingens frågeställningar. 

Territoriell Governance 

Territoriell governance har vuxit fram ur governance teorin. Governance härrör i sin 

tur från konceptet om ”hollowing out of the state”, vilket innebär att staten har mindre 

beslutanderätt och ansvar. Makten har förflyttats från staten uppåt gentemot 

internationella institutioner såsom EU, likväl som neråt mot kommuner samt utåt mot 

ideella eller privata aktörer (Jessop, 1997). I många fall handlar det om att stater 

aktivt väljer att decentralisera ansvarsfrågan och delar ansvarsfrågan med flera 

aktörer, eller blir påtvingade att göra så både formellt och informellt från 

internationella institutioner (Kjær, 2004:99-103).  

 Territoriell governance ser närmare på decentraliseringen och de 

samverkansprojekt som uppstår när staterna styr mindre, fast inom ett specifikt 

territorium. Teorin har genomgått en utvecklingsfas från att ursprungligen förstås som 

en teori som berörde hur samverkansprojekt mellan olika aktörer hanterade och styrde 

över ett specifikt territorium till att numera vara en teori som istället fokuserar på hur 

governance fungerar inom ett specifikt område (Van Well och Schmitt, 2015:210).  
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 Utvecklingen av territoriell governance beskrivs i ett omfattande projekt från 

2006 av ESPON4 där teorin definierades och konkretiserades. I korta ordalag 

presenteras territoriell governance som en process av samordning av skilda aktörer för 

att utveckla ett socialt, intellektuellt, politiskt och materiellt kapital. Teorin inbegriper 

även en tanke om att en territoriell utveckling baseras på skapandet av en hållbar 

territoriell sammanhållning på skilda nivåer, mellan olika aktörer. Mer konkret 

innebär detta enligt projektrapporten att territoriell governance bör ses som ett 

partnerskap mellan offentliga och privata aktörer som samverkar för att hantera ett 

gemensamt definierat fenomen eller problem (ESPON 2.3.2, 2006:18). Denna 

beskrivning skiljer sig inte nämnvärt från definitionen av den ursprungliga förståelsen 

av governance. Statsvetaren Anne Mette Kjær förklarar exempelvis governance som 

ett ömsesidigt beroende mellan olika parter där aktörer tillsammans styr för att uppnå 

en effektiv och legitim styrning (Kjær, 2004:42). Det som skiljer territoriell 

governance från den governance som beskrivs av Kjær är betoningen på att territoriet 

är en högst aktuell dimension. Frågan är dock vad territoriell governance åsyftar med 

ett territorium? Innan territorium förtydligas är det även viktigt att särskilja territoriell 

governance från en annan utveckling av governance teorin som kan anses snarlik, 

nämligen multi-level governance.  

 Multi-level governance fokuserar främst på samverkan mellan olika politiska 

nivåer samt andra aktörer utifrån ett hierarkiskt perspektiv. Lisa Van Well och Peter 

Schmitt betonar att skillnaden mellan multi-level governance och territoriell 

governance hör samman med hur fokus i den senare riktas gentemot ett specifikt 

territorium (Van Well och Schmitt, 2015:211). Andres Faludi utvecklar dessa 

skillnader och menar på att det är viktigt att skilja mellan multi-level governance och 

territoriell governance eftersom begreppet multi-level governance är problematiskt. 

Problematiken han anger är att multi-level governance är tvetydigt eftersom det 

främst riktar in sig på hierarkiska relationer och inte den form av nätverksstyrning 

som förespråkas av territoriell governance, eller för den delen den form av 

governance som Kjæer diskuterar. Dessutom anser Faludi att multi-level governance 

antyder att samverkan behöver befinna sig inom en specifik fastställd form som i sin 

tur grundar sig på idén kring nationalstater, något som territoriell governance 

motsätter sig (Faludi, 2012). 

                                                
4 European Observation Network for Territorial Development and Cohesion.  
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Territorium 

Utgångspunkten för territoriell governance är att ett territorium bör förstås som både 

en politisk och en social konstruktion som uppstår för att hantera ett kollektivt och 

komplext problem. Detta innebär i sin tur att ett territorium för det första förstås 

utifrån den mer konventionella meningen av ett förutbestämt geografiskt avgränsat 

område, exempelvis en kommun. Detta är den politiska konstruktionen av ett 

territorium. Den politiska konstruktionen fokuserar främst kring det politiska 

ledarskapet och de juridiska förutsättningar som existerar. En förutsättning för att den 

politiska konstruktionen ska uppnå effektivitet och anses legitim av sin omgivning är 

att inkludera andra, såsom ideella och privata, aktörer. Dessa aktörer kan inneha större 

förståelse kring problemet och om de inkluderas i arbetet ökar möjligheterna för att 

skapa en långsiktig och effektiv lösning. När andra aktörer med stor kunskap inom 

problemet inkluderas framträder den sociala konstruktionen. Aktörerna inom den 

sociala konstruktionen binds inte nödvändigtvis upp av samma riktlinjer eller 

regelverk som kommuner eller andra statliga aktörer gör. I och med det ökar 

möjligheten för att nya infallsvinklar (att hantera ett problem på) träder fram 

(Davoudi et al. 2008:33-35).  

 Patrick Le Galés var en av de första forskarna som började diskutera 

territoriell governance och vad ett territorium faktiskt innebär. Han betonar att ett 

territorium är ett komplext begrepp som kan förstås som en uppsättning av 

värderingar och tillgångar, materiella och immateriella, samt politiska och sociala 

konstruktioner som vuxit fram från olika aktörer (Bagnasco och Le Galès, 2000). Det 

som är en avgörande faktor kring definitionen av ett territorium sammankopplas till 

vart fokus riktas. I mer konkreta ordalag är ett territorium beroende av hur det 

definieras av de aktuella aktörer som samverkar, vilket innebär att nivån som frågan 

hanteras på bestäms utifrån dessa aktörer (Davoudi et al. 2008:46-49). 

 Teorin påpekar också att hanteringen av ett problem inte behöver vara 

konstant inom en specifik nivå. Beroende på hur arbetet utvecklas kan territoriet 

utvidgas eller förminskas. Detta innebär att de juridiska avgränsningarna, såsom 

kommuner, administrativa regioner eller stater, blir mindre viktiga om aktörerna anser 

att frågan bör hanteras utifrån ett större eller mindre perspektiv (Van Well och 

Schmitt, 2015:212).  

 Forskarna Lisa Van Well och Peter Schmitt diskuterar i sin artikel 

Understanding Territorial Governance: Conceptual and practial implications olika 
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definitioner av territoriella gränsdragningar utifrån begreppen hårda och mjuka 

gränsdragningar. Hårda gränsdragningar är likställt till den politiska konstruktionen 

såsom kommuner, län, eller stater och de regelverk som följer med dessa 

gränsdragningar. Mjuka gränsdragningar går att förstå utifrån ovanstående diskussion 

om ett utvidgat eller förminskat territorium. Detta betyder att ett territorium blir 

dynamiskt för att omhänderta ett problem på ett så effektivt sätt som möjligt. Mjuka 

gränsdragningar förstås också utifrån resonemanget som fördes ovan om sociala 

konstruktioner vilket innebär att ett territoriums gränser är beroende av vilka aktörer 

som inkluderas i arbetet och hur frågan hanteras. Ett territorium bör därmed inte ses 

som en passiv och statisk bakomliggande faktor utan istället som en dimension som 

påverkar utformningen av samarbetet (Van Well och Schmitt, 2015:212). 

  Utifrån ovanstående redogörelse om politisk och social konstruktion samt 

hård och mjuk gränsdragning betonar teorin att ett komplext problem antingen 

omhändertas inom ett förutbestämt territorium (såsom en kommun), eller att det 

utvidgas/förminskas till gränser som inte är juridiskt förutbestämda (såsom 

samarbeten mellan olika kommuner inom samma land eller enbart inom ett 

bostadsområde). Det är dock elementärt för territoriet, oberoende om det definieras 

utifrån en mjuk eller hård gränsdragning, att skapa en gemensam vision mellan alla 

inblandade aktörer för att skapa legitimitet i hur arbetet kring problemet ska utföras 

(Le Galés, 2002). För att skapa en gemensam vision bör förutsättningarna som 

existerar inom territoriet för samverkansprojekt tillvaratas. Territoriell governance 

diskuterar detta utifrån territoriella identiteter som förklaras via det fundamentala 

begreppet territoriellt kapital (ESPON 2.3.2, 2006:17-18).   

Territoriellt kapital 

Som nämnt betonar territoriell governance att det territoriella kapitalet är avgörande 

för huruvida samverkansprojektet kommer att lyckas eller inte. I projektrapporten 

ESPON 2.3.2 presenteras territoriellt kapital som en sammanslagning av sex andra 

former av kapital: 1) Intellektuellt kapital (socialt konstruerade kunskapsresurser), 2) 

Socialt kapital (tilliten och den sociala förståelsen mellan individer och 

organisationer, men även mellan individer och individer samt organisationer och 

organisationer), 3) Politiskt kapital (kapaciteten att agera gemensamt), 4) Materiellt 

kapital (finansiella och andra konkreta resurser, exempelvis infrastruktur), 5) 
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Kulturellt kapital (materiellt och immateriellt arv), 6) Geografiskt kapital (naturligt 

bundna förutsättningar) (ESPON 2.3.2, 2006:18).   

 Vissa forskare har betonat att det territoriella kapitalet bör ses som en 

utveckling av främst det sociala och politiska kapitalet eftersom några av de primära 

utgångspunkterna är förmågan att agera tillsammans, samt att ha tillit till varandra. 

Detta eftersom möjligheterna till en god hantering av problemet är ytterst begränsade 

utan tillit (Zonnewald och Waterhout 2005; Davoudi et al. 2008).   

 Utöver ovannämnda punkter poängteras det att territoriellt kapital också bör 

förstås utifrån kapaciteten att kunna binda samman olika politiska frågor, samt 

infallsvinklar på dessa frågor, som berör det specifika problemet. En följd av att flera 

politiska frågor inkorporeras i samma samarbete innebär även att en bred kunskapsbas 

(intellektuellt kapital) byggs upp. När så görs integreras och tillvaratas kompetensen 

och visionerna som finns inom territoriet. I och med tillvaratagandet och integrationen 

av skild kunskap ökar chansen att uppnå ett territoriellt samarbete som kan leda i en 

hållbar riktning utan att interna konflikter tar alltför stor plats. Om konflikter däremot 

breder ut sig i samverkansprojekten finns risken att hanteringen av problemet blir 

ineffektivt (ESPON 2.3.2, 2006:18-19). Det betonas samtidigt att en alltför stor likhet 

bland aktörerna också är problematiskt eftersom en önskvärd dynamik och nya samt 

olika infallsvinklar då utesluts. Därmed bör olika intressen, som inte står i uppenbar 

konflikt med varandra, existera inom territoriell governance (Davoudi et al. 2008:37). 

Samtidigt är det viktigt att inte allt för många synvinklar existerar för det kan också 

riskera att samverkansprojekten blir ineffektiva (Van Well och Schmitt, 2015:217). 

Vad som är viktigt är därför att försöka finna en balans mellan flera skilda synvinklar 

på politiska frågor och undvika konflikter mellan aktörerna. För att finna denna balans 

lyfts det fram att någon part bör inneha en tydlig ledarroll, att en tydlig målsättning 

bör formuleras samt att de olika synvinklarna koordineras mellan aktörerna. 

Ytterligare en faktor som kan bidra till en bra balans är att aktörerna som går in i 

samverkansprojekt med mindre makt erhåller mer ansvar. Det handlar därmed om att 

försöka skapa en mer jämlik struktur i samverkansprojekten (Van Well och Schmitt, 

2015:217).  

 Territoriellt kapital inbegriper även en tanke om spårbundenheten gällande 

samverkansprojekt som finns inom territoriet. Denna spårbundenhet innebär att i 

vilken form och i vilken grad som samverkan tidigare har förekommit påverkar nutida 

och framtida sådana (Davoudi et al. 2008:36). Tanken vidareutvecklas av Rebekah 
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Sterling som menar på att det har vuxit fram ett allt större gap mellan ”partnership-

poor” och ”partnership-strong” områden. I de områden där samverkan mellan olika 

aktörer varit stark sedan tidigare finns det bättre förutsättningar för stabila och 

långvariga samverkansprojekt (Sterling, 2005:145). I boken Urban Governance, 

Institutional Capacity and Social Milieux vidareutvecklas tankarna om ”partnership-

poor” och ”partnership-strong” områden. För det poängteras att inom specifika 

områden växer det fram en kultur för samverkansprocedurer. Denna kultur kan 

visserligen påverkas av omgivningen. Om nya förutsättningar växer fram kan det 

innebära positiva eller negativa konsekvenser för samarbetskulturen inom det 

specifika området (Healey et al, 2002).   

 Territoriellt kapital handlar alltså om att se på hur förutsättningarna, och 

tillvaratagandet av dessa, i olika definierade territorium, påverkar samverkan kring ett 

specifikt problem.  

Sammanfattning av territoriell governance 

Sammanfattningsvis kan territoriell governance beskrivas som en teori vilken ser 

närmare på hur ett komplext problem hanteras av olika aktörer inom ett specificerat 

territorium. Detta territorium kan byggas upp utifrån en hård gränsdragning, 

exempelvis en kommungräns, och/eller en mjuk gränsdragning vilket främst syftar till 

kunskapen kring en specifik fråga. Gränsdragningarna är inte konstanta utan 

dynamiska och därför har ett territorium möjlighet att utvidgas eller förminskas 

beroende på vad som anses som ett effektivt sätt att hantera det formulerade 

problemet på. Utifrån diskussionen kring territoriellt kapital är det även viktigt att 

betona att inkluderingen av flera aktörer med skilda åsikter stärker legitimiteten för 

samverkansprojektet, men också att det finns tillit och god samverkanskultur sedan 

tidigare. Ytterligare viktiga faktorer för att uppnå effektiva samarbeten är att någon 

aktör koordinerar och till viss mån även styr inriktningen för samverkansprojektet. 

Avgörande är också att det finns en gemensam vision bland de involverade aktörerna 

om hur den komplexa frågan ska hanteras.  

 För att kunna använda mig av teorin på avhandlingens syfte och frågeställning 

krävs det att den operationaliseras. För att behjälpa mig med detta beskrivs först en 

tidigare operationalisering.  
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Tidigare forskning med territoriell governance  

Forskarna Peter Schmitt och Lisa Van Well genomförde en jämförande fallstudie i 

EU där olika former av samverkansprojekt hade uppstått kring samhälls- och 

stadsplaneringsfrågor. För att avgöra huruvida dessa ansågs effektiva eller inte 

applicerades territoriell governance. Upplägget för det teoretiska ramverket baseras på 

fem olika dimensioner av territoriell governance och presenterades i artikeln 

Understanding Territoriell Governance: Conceptual and practical implications. (Van 

Well och Schmitt, 2015) 

 I den första dimensionen ser forskarna närmare på hur samverkan är formad 

mellan de involverade aktörerna, alltså hur territoriet är definierat av aktörerna. För 

att undersöka det ser de närmare på hur strukturen för samverkan ser ut och om någon 

aktör innehar ett tydligt ledarskap samt om någon tydlig målsättningen har 

formulerats (Van Well och Schmitt, 2015, 214).   

 I dimension två berörs också frågan om hur territoriet är definierat, men mer 

utifrån den sociala konstruktionen och den mjuka gränsdragningen. Dimensionen ser 

på vilka olika sakpolitiska områden som integreras i samverkan. För att lyckas föra 

samman olika politiska sakområden är det viktigt, enligt forskarna, att betona varför 

de specifika frågorna bör vara en del i samverkansprojektet. En lika viktig del är att 

både erkänna och hantera konflikter i ett tidigt skede, för att finna balans i samverkan 

och klargöra vilken riktning samverkan bör ta. För att lyckas med detta undersöker 

forskarna formella styrdokument för att se om aktörerna poängterar vilka sakpolitiska 

områden samverkan ska fokusera på. Styrdokument bör även undersökas för att se om 

det finns några riktlinjer för hur konflikter ska hanteras (Van Well och Schmitt, 

2015:215).  

 Den tredje dimensionen i ramverket kretsar kring att undersöka involvering av 

skilda synvinklar från olika aktörer. Involvering av skilda synvinklar tyder på att en 

god mobilisering av ideella krafter har gjorts, samtidigt som det visar på att politiker 

avsäger sig sitt politiska ansvar och överför det till andra aktörer. Anledningen till 

varför ideella krafter integreras är att de inte alltid måste förhålla sig till samma regler 

som en kommun. Därmed uppstår större möjlighet att på ett effektivt sätt hantera ett 

komplext problem i det definierade territoriet. För att återigen undvika konflikter 

framhäver Van Well och Schmitt att det är viktigt att undersöka om transparensen 

anses vara god mellan de involverade aktörerna (Van Well och Schmitt, 2015:215-

216). 
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 Den fjärde dimensionen berör vikten av att vara anpassningsbar till 

förändringar i omvärlden. Detta eftersom det är viktigt att konstant reflektera och 

anpassa sin samverkan för att uppnå goda resultat. För att samverkansprojekten ska 

lyckas med det är det elementärt att tilliten mellan aktörerna är stor för att undvika 

konflikter. Därför anser forskarna att det är viktigt att undersökas hur 

samverkansprojekten anpassar sig till förändringar, men också hur tilliten mellan 

aktörerna artar sig (Van Well och Schmitt, 2015:216). 

 Den sista dimensionen berör också konstruktionen av ett territorium samt hur 

och vilken territoriell kunskap som främst tillvaratas. Van Well och Schmitt 

analyserar huruvida aktörerna prioriterar den juridiska och politiska kunskapen eller 

kunskapen kring det specifika komplexa problemet. Detta härrör från diskussionen 

om politiskt eller socialt format territorium (Van Well och Schmitt, 2015:216-217).  

Avhandlingens teoretiska ramverk 

Territoriell governance bygger alltså på idén om att flera aktörer hanterar ett 

gemensamt definierat problem inom ett territorium, vilket i sin tur är dynamiskt. I 

avhandlingens fall är den gemensamt definierade problemställningen hur kommuner 

tillsammans med ideella organisationer förhåller sig och agera i frågan om utsatta EU-

medborgare. Van Wells och Schmitts operationalisering av teorin genom fem 

dimensioner lägger en grund till hur en kan genomföra en analys av territoriell 

governance. Jag har dock valt att utveckla ramverket och kommer se närmare på fyra 

specifika punkter för att förtydliga hur kommunerna arbetar och om 

samverkansprojekten som finns i kommunerna kan anses utifrån teorin vara effektiva 

och hållbara. Innan ramverket presenteras är det dock viktigt att poängtera att 

avhandlingen inte kommer använda sig av begreppen politisk och social konstruktion. 

Anledningen till det är att begreppet politik är ett laddat begrepp som kan ha flera 

olika innebörder för olika läsare. Avhandlingen använder istället begreppen som Van 

Well och Schmitt tagit fram, nämligen hård och mjuk gränsdragning. 

  Den första av de fyra punkterna är: Styrdokument kring frågan om utsatta 

EU-medborgare och samverkan. Via styrdokumenten är det möjligt att avgöra hur 

styrningen är fördelad mellan aktörerna, hur samverkansprojekten är utformade, samt 

vilka sakfrågor som prioriteras. I dessa dokumentet blir det även viktigt att analysera 

om skilda synvinklar från olika aktörer är inkluderade och hur den eventuella makt- 

samt rollfördelningen i samverkansprojektet i sådana fall är formulerad. De 
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indikatorer som undersöks är målsättningen för arbetet, vilka sakfrågor som 

prioriteras och hur arbetet koordineras mellan de olika aktörerna i respektive 

kommun.  

 Teorin påpekar att konflikter kan påverka arbetet, i detta fall utsatta EU-

medborgare, negativt samt förflytta fokus från den primära anledningen till varför 

samverkan uppstår. Av denna anledning är den andra analyspunkten: 

konflikthantering. För att undersöka hur aktörerna hanterar, samt eventuellt undviker, 

konflikter behöver jag se huruvida olika synvinklar på hur arbetet kring utsatta EU-

medborgare ska utföras alls existerar i samverkansprojekten. För att undvika 

konflikter poängterar teorin också att tillit måste finns mellan aktörerna i ett 

samverkansprojekt. Därmed kommer avhandling undersöka om de intervjuade 

aktörerna anser att de har tillit till varandra. Tillit bygger i sin tur också, enligt teorin, 

på transparens mellan de berörda parterna. Avhandlingen undersöker därför om de 

olika aktörerna har eller ges insyn i varandras arbete kring utsatta EU-medborgare. 

Indikatorerna som analyseras under konflikthantering är: Hantering av skilda 

infallsvinklar för hur arbetet ska utföras, tilliten mellan aktörerna och transparensen 

mellan aktörerna. 

 Territoriell governance anser att en av de främsta anledningarna till varför 

samverkansprojekt uppstår är för att de offentliga aktörerna inte har tillräcklig 

kunskap kring frågan som ska hanteras. Tredje analyspunkten är därför: Kunskap. 

Som teorin poängterar definieras ett territorium beroende på vilken kunskap som 

omhändertas. Är det kunskapen från målgruppen - i detta fall de utsatta EU-

medborgarna - är det kunskapen gällande lagstiftningar eller är det de ideella 

organisationernas kunskap som prioriteras? Är det möjligen så att kommunerna 

arbetar utifrån en samlad kunskapsbas som försöker tillvarata all relevant kunskap? 

Under kunskap handlar det även om att se närmare på huruvida samverkan mellan 

olika aktörer har varit god sedan tidigare och om denna kunskap i sådana fall bidragit 

till bättre förutsättningar för att hantera problemställningen kring utsatta EU-

medborgare. Denna fråga går att koppla samman med diskussionen om spårbundenhet 

i teorin samt Sterlings diskussion om att kommuner och regioner har olika 

förutsättningar att hantera komplexa problem, något som hon definierar som 

”partnership-strong” kontra ”partnership-poor” territorier. Avhandlingen kommer 

därför att se hur kommunerna och de olika samverkansprojekten omhändertar olika 

former av kunskap. Indikatorerna som undersöks under punkten kunskap är därmed: 
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Målgruppens kunskap, Kunskapen kring svenska lagstiftning, Ideella organisationers 

kunskap, Kunskap från tidigare samverkansprojekt 

 Det avslutande området som avhandlingen undersöker är frågan om territoriet. 

Detta undersökningsområde bygger på kumulativa iakttagelser från de tre övriga 

områdena. Analyspunkten ska visa huruvida någon av aktörerna innehar en tydlig 

ledarroll, men framförallt vilken utgångspunkt som territoriet har. Alltså om det utgår 

från en mjuk gränsdragning där kommunen tillvaratar kunskap från flera olika aktörer 

vilket medför att territoriet kontinuerligt omdefinieras för att anpassa sig efter 

omgivningen, eller kommunerna om kommunerna utgår från en hård gränsdragning. 

Detta skulle i sin tur innebära att kommunerna anser att frågan bör hanteras inom den 

kommunala gränsen och att uppsatta regelverk och lagar tydligt ska styra hanteringen. 

Utifrån vilken utgångspunkt kommunerna har är det även intressant att undersöka om 

kommunerna har utvidgat eller förminskat territoriet för att hantera frågan kring 

utsatta EU-medborgare. Det blir därför relevant att analysera om Göteborgs och 

Stockholms stad arbetar utifrån tanken att hantera de skilda insatserna för utsatta EU-

medborgare separat och enskilt utan involvering från olika aktörer för att undvika 

konflikter, vilket skulle tyda på att de väljer att förminska sitt territorium. Om de 

istället samlar flera insatser som berör flera aktörer i samma samverkansprojekt 

arbetar kommunerna utifrån ett utvidgat territorium. Analysen kommer också 

analysera hur kommunerna och samverkansprojekt anpassar sig till förändrade 

kontexter. För avhandlingen handlar det främst om hur kommunerna anpassar sig till 

SOU 2016:6 som presenterades i februari 2016. 

 Indikatorerna som har diskuterats ovan och som kommer undersökas i 

avhandlingen presenteras i analysschemat nedan 
Tabell 1 – Avhandlingens analysschema. Operationaliserade indikatorer av territoriell governance 

Styrdokument kring 
frågan om utsatta EU-
medborgare och 
samverkan 

Konflikthantering
   

Kunskap Territoriet 

Målsättningen Hantering av skilda 
infallsvinklar för hur 
arbetet ska utföras. 

Målgruppens kunskap Ledarskap 

Prioritering av sakfrågor Tilliten mellan 
aktörerna 

Kunskapen kring svensk 
lagstiftning 

Mjuk eller hård 
gränsdragning 

Koordinering av arbetet 
mellan aktörerna 

Transparens mellan 
aktörerna 

Ideella organisationers 
kunskap. 

Utvidgar eller 
förminskar territoriet 

  Kunskap från tidigare 
samverkansprojekt 

Anpassning till 
förändrade 
förutsättningar 
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Metod och Material 

För att besvara avhandlingens syfte och frågeställningar kommer en kvalitativ och 

teorikonsumerande fallstudie genomföras på Göteborgs och Stockholms Stad arbete 

med utsatta EU-medborgare. Löpande i analysen kommer kommunerna att jämföras 

för att påvisa om eventuella territoriella skillnader i agerandet kring utsatta EU-

medborgare föreligger.   

 Teorikonsumerande studie innebär att fallet står i centrum för undersökningen 

och att existerande teorier bidrar med en förklaringsmodell kring det aktuella fallet 

(Esaiasson et al. 2012:41). I min avhandling är det primära fallet kommunernas 

agerande kring utsatta EU-medborgare och teorin kring territoriell governance bidrar 

till en förklaringsmodell för kommunernas agerande kring frågan om utsatta EU-

medborgare. 

 Det empiriska materialet utgår från framtagna handlingsprogram i Göteborgs 

och Stockholms Stad gällande utsatta EU-medborgare, uppföljningsrapporter av de 

insatserna som genomförts av kommunen och de ideella organisationerna, samt avtal 

som slutits mellan kommunerna och de ideella organisationerna. Det andra empiriska 

källmaterialet som avhandlingen använder är intervjuer. 

Intervjuerna 

Informanterna i denna studie är: 

• Linn Hemmingsson, Kommunal samordnare för utsatta EU-medborgare i 

Stockholms Stad – Informant 1 (Intervju genomförd 2016- 03-15) 

• Magnus Helmner, Projektledare Vinternatt 2 – Informant 2 (Intervju 

genomförd 2016-04-05) 

• Thomas Bjarke, F.d. verksamhetsledare för Crossroads i Stockholm samt 

Projekt Vinternatt – Informant 3 (Intervju genomförd 2016-04-18) 

• Teresa Woodall, Enhetschef Social resursförvaltning, enheten för insatser 

riktat till EU-medborgare i Göteborg – Informant 4 (Intervju genomförd 2016-

03-29) 

• Claes Haglund, Enhetschef Crossroads i Göteborg – Informant 5 (Intervju 

genomförd 2016-03-29) 

• Ulrika Falk, Verksamhetsledare för utsatta EU-medborgare på Göteborgs 

Räddningsmission – Informant 6 (Intervju genomförd 2016-03-31) 
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Refereringar till intervjuerna kommer i analysen genomföras med informantnumret 

och inte informantens efternamn, allt för att tydliggöra att det rör sig om intervjuer 

och inte skrivet material.  

 Intervjuerna har genomfördes utifrån intervjukonceptet informantkaraktär, 

vilket medför att informanten som intervjuades representerade organisationens och 

inte nödvändigtvis sin egen personliga åsikt. För att kunna säkerställa att 

organisationens perspektiv lyftes fram var det viktigt att intervjua informanter som 

var centralt placerade källor. Detta innebär människor i chefspositioner vilka sitter 

inne med både kunskap och erfarenhet kring sin egen organisation men även kring 

utsatta EU-medborgare och samverkan med kommuner respektive ideella 

organisationer (Esaiasson et al. 2012:258-259). I början av varje intervju meddelade 

jag varje informanterna att det var främst organisationens åsikt som var intressant. 

Detta medförde att när personliga åsikter lyftes fram betonade informanterna att det 

var deras syn på frågan och inte nödvändigtvis organisationens.  

 Alla informanter godkände att intervjuerna fick lov att användas som material. 

Innan intervjun tillfrågades även informanterna om de ville vara anonyma, ingen 

önskade detta. Därav används informanternas namn i avhandlingens analys för att 

tydliggöra vem som anser vad. Intervjuerna tog i snitt 1,5 h, spelades in och 

transkriberades så fort som möjligt.5  

 Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att de inte styrdes enligt en 

strikt mall. Informanterna hade möjligheten att utveckla svaren såsom de önskade 

vilket också medförde att jag kunde ställa relevanta följdfrågor.  

 Frågeformulären konstruerades på samma sätt inför alla intervjuer. Först en 

kort sammanfattning av teorin och några övergripande frågor kring 

organisationens/kommunens arbete kring utsatta EU-medborgare. Därefter var varje 

formulär uppbyggt på tre olika teman utifrån operationaliseringen av teorin, något 

som rekommenderas när semistrukturerade genomförs (Esaiasson et al. 2012:263, 

267). Det första temat berörde främst vilka olika styrdokument som fanns i 

kommunen och relationerna mellan olika parter i kommunen. Det andra temat berörde 

främst vilka prioriteringar aktörerna hade i sitt arbete med de utsatta EU-

medborgarna. Även frågor kring samarbeten med andra aktörer utanför den 

kommunala gränsen berördes i det andra temat. Det sista temat kretsade främst kring 

                                                
5 Transkriberingarna finns att tillgå vid efterfrågan 
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de lokala och politiska förutsättningarna i kommunen, huruvida aktörerna ansåg att 

någon tydlig målsättning fanns för arbetet och om konflikter hade uppstått i deras 

samverkansprojekt. Avslutningsvis diskuterades den statliga utredningen Framtid 

sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-

medborgare.6 

 Frågeformulären skiljde sig marginellt åt beroende på vem som intervjuades. 

Justeringarna som gjordes inför varje intervju utgick främst från om det var 

kommunens representant som intervjuades eller om det var någon från de ideella 

organisationerna. Små justeringar gjordes även när aktörer intervjuades från Göteborg 

eller Stockholm i och med att jag var medveten om vissa skilda förutsättningarna i 

respektive kommun innan intervjun. Formulären sändes ut på förhand till 

informanterna ungefär en vecka i förväg så de fick möjligheten att förbereda sig. 

Validitet och reliabilitet 

Vad som är viktigt för att uppnå god begreppsvaliditet, enligt Esaiasson et. al är att 

abstrakta teoretiska begrepp översätts till indikatorer som går att undersöka 

(Esaiasson et. al, 2012:57-60). I territoriell governance finns det ett par begrepp som 

innehar en hög abstraktionsnivå, såsom ”territorium” ”tillit”, ”transparens” och 

”kunskap”. Detta gör att begreppsvaliditeten utgör ett validitetsproblem för 

avhandlingen, speciellt gällande avhandlingens andra frågeställning: Hur samarbetar 

Göteborgs Stad och Stockholms Stad med ideella organisationer och vilka 

förutsättningar har kommunerna för att skapa effektiva samverkansprojekt enligt 

territoriell governance? Genom att operationaliseringen av territoriell governance till 

viss mån lutar sig på tidigare genomförda operationaliseringar av teorin uppstår en 

kumulativ operationalisering, vilket i sin tur stärker begreppsvaliditeten (Esaiasson et. 

al, 2012:60-61). Även om operationaliseringen till viss del är kumulativ avlägsnas 

inte problematiken helt kring att vissa begrepp fortsatt innehar en hög 

abstraktionsnivå. Problemet har undgåtts genom att det i operationaliseringen av 

teorin förs en kritisk diskussion kring begreppen och att en grundlig bakgrund till hur 

begrepp förstås av teorin presenteras (Esaiasson et. al, 2012:61). Validiteten höjs 

också med anledning av att indikatorerna i analysschemat besvaras med hjälp av 

information från både intervjuer och övrigt empiriskt material. Kontinuerligt 

kompletteras dessa två empiriska källor varandra, just för att öka begreppsvaliditeten. 

                                                
6 Se Bilaga 1 för hur frågeformuläret var strukturerat.  
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 Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från studien är upprepningsbara 

(Bergström & Boréus, 2012:41). I avhandlingen finns det ett par reliabilitetsproblem 

För det första var intervjuer ett av det primära sätten att inhämta material på. En 

intervju avspeglas alltid av kontexten och samtiden. Eftersom en statlig utredning 

precis hade lanserats är det möjligt att resultatet i intervjuerna kan ha påverkats av 

informanternas inställning till hur insatserna gentemot utsatta EU-medborgare skulle 

kunna förändras. Detta märktes främst i intervjuerna med aktörerna från Göteborg. 

För det andra bidrar intervjuaren i semi-strukturerade intervjuer i stor grad till hur 

samtalet utvecklas och vilken information som framkommer. Det är av denna 

anledning som den transkriberade informationen från intervjuerna kompletteras med 

styrdokument, handlingsprogram, avtal och utvärderingar av insatserna. Reliabiliteten 

har även höjts genom att frågeformulären tydligt formulerades utifrån teman som 

härstammar från teorin och därmed går att återanvända.  

 Gällande reliabilitet är det också viktigt att ha i åtanke att informanterna med 

största sannolikhet är måna om att presentera en positiv bild av sina organisationer 

samt samverkansprojekten som de medverkar i. Av den anledningen var det viktigt att 

intervjua flera ideella organisationer för att komma åt hur samverkan med 

kommunerna antas vara. I och med att Sverige är inne i en förändringsfas när det 

gäller arbetet kring utsatta EU-medborgare bör avhandlingen också ses som en 

redogörelse av en samhällelig förändring. Detta medför att reliabilitet inte blir lika 

avgörande. 

 Eftersom eventuella brister i begreppsvaliditeten och reliabiliteten synliggörs 

och en diskussion förs kring hur dessa brister minimeras är det rimligt att säga att 

avhandlingen uppnår en god resultatvaliditet (Esaiasson et. al, 2012:63).  

Avgränsning och urval 

Som nämnt är det arbetet i Göteborgs och Stockholms Stad gentemot utsatta EU-

medborgare som undersöks i avhandlingen. Dessa två kommuner har valts ut därför 

att de är dessa två kommuner som har flest utsatta EU-medborgare i Sverige. 

Stockholms Stad hade närmare 750 utsatta EU-medborgare i mars 2016 medan 

Göteborgs Stad hade runt 450 (Olsson, 2016; Informant 1; Informant 4). Detta ökar 

också chansen att kunna intervjua ideella organisationer som enkom riktar insatser 

mot utsatta EU-medborgare. Detta i sin tur ökar också möjligheten att kunna 

analysera likheter och olikheter mellan olika insatser som utförs för utsatta EU-
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medborgare. Om mindre kommuner hade undersökts skulle risken varit större att färre 

insatser och ideella organisationer hade funnits att tillgå och därmed svårare att finna 

samverkansprojekt att analysera.  

 Avhandlingen har inte möjlighet att utveckla och analysera alla gemensamma 

insatser, samverkansprojekt och ideella organisationer i Göteborgs och Stockholms 

Stad som berör utsatta EU-medborgare. Det visade sig i ett tidigt skede att en stor 

mängd information och olika insatser fanns att analysera i respektive stad. Jag har 

därför valt enbart intervjua två ideella organisationer som samverkar med 

kommunerna samt de ansvariga tjänstemännen för insatserna gentemot utsatta EU-

medborgare i varje kommun. För det första har ett samverkansprojekt som existerar i 

båda kommunerna valts ut, nämligen Crossroads. Detta för att tydligare avgöra om 

och i sådana fall hur kommunernas arbete skiljer sig.  

 För det andra har verksamhetsledaren från Göteborgs Räddningsmission och 

projektledaren för Projekt Vinternatt 2 i Stockholm valts ut. Anledningen till det var 

att erhålla en tydligare bild av samverkansprojekt som enbart existerar i respektive 

kommun. Genom att intervjua parter som inte har något nationellt perspektiv, såsom 

Crossroads, kan lokala skillnader lättare fångas upp.  

 Nedan följer en kortfattad resumé kring insatserna som de ideella 

organisationerna utförde gentemot utsatta EU-medborgare under tiden som 

intervjuerna genomfördes: 

• Crossroads Stockholm – ”Crossroads är en råd-och stödverksamhet för utsatta 

EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i ett 

annat EU-land och som lever i fattigdom och hemlöshet i Stockholm” 

(Stadsmissionen Stockholm, 2016) 

• Crossroads Göteborg – ”Crossroads Göteborg riktar sig till EU-medborgare 

och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i annat EU-land. 

De uppehåller sig i Göteborg och är hemlösa och/eller arbetssökande” 

(Stadsmissionen Göteborg, 2016) 

• Projekt Vinternatt 2- Upprättar härbärgeplatser till utsatta EU-medborgare 

som inte nåtts via tidigare insatser samt kvinnor som försörjer sig i gatumiljö 

(Socialförvaltningen Stockholms Stad, 2014). 

• Göteborgs Räddningsmission – Öppen förskola till romska barn. Öppen 

dagverksamhet där föräldrar och barn kan få finnas under samma tak och ha 
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möjlighet att göra olika saker. Organisationen har även uppsökande 

verksamhet, denna verksamhet drivs dock inte i samverkan med Göteborgs 

Stad (Göteborgs Räddningsmission, 2016). 

Stockholms och Göteborgs Stad har tillsammans med Malmö Stad ingått ett 

samverkansprojekt vid namn Bättre Hälsa, med finansiering från EU, som specifikt 

rör utsatta kvinnliga EU-medborgare (Göteborgs Stad, 2015). Detta 

samverkansprojekt analyseras dock inte eftersom avhandlingen syftar till att påvisa 

skillnaderna i hur Göteborgs och Stockholms Stad agerar i frågan kring utsatta EU-

medborgare.   

Källkritik 

Eftersom intervjuer används kan de uppfattas som tendentiösa i och med att de 

återspeglar en egen upplevelse av arbetet med utsatta EU-medborgare. Genom att 

flera intervjuer genomförts och kompletterats med skriftligt material från både ideella 

organisationer och från kommunalt håll finns dock ingen överhängande risk att 

materialet bör uppfattas som snedvridet (Esaiasson et. al, 2016:286) Avhandlingen 

jämför också två kommuners agerande i en specifik fråga, vilket innebär att 

informanternas syn på samarbetet i deras egna kommuner och deras syn på andra 

kommunens arbete är intressant att lyfta fram.  

 Utöver huruvida källorna är tendentiösa bör även det empiriska materialet 

undersökas utifrån äkthet, oberoende och samtidighet. Det är rimligt att hävda att 

materialet har hög äkthet i och med att det direkt har inhämtats från informanterna 

eller primär källor från kommunen eller de ideella organisationerna. Eftersom 

nästintill allt material är förstahandskällor är oberoendet högt. Samtidigheten är också 

hög i och med att ämnet berör insatser som faktiskt pågår i detta nu, även om det 

under intervjuerna diskuterades tidigare historiska skeenden (Esaiasson et. al, 

2016:283-286). 

Resultat och Analys 

Analysen delas upp i tre kapitel. Det första analyserar handlingsplanerna som 

Stockholms och Göteborgs Stad har beslutat om. Andra kapitlet analyserar 

avhandlingens valda samverkansprojekt. Avslutningsvis diskuteras och analyseras 

vissa av slutsatserna från SOU 2016:6 Framtid sökes - Slutredovisning av nationella 

samordnaren för utsatta EU-medborgare.  
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De kommunala handlingsprogrammen 

Den första delen av analysen ser närmare på hur Stockholms Stad och Göteborgs Stad 

handlingsprogram gentemot utsatta EU-medborgare är framtagna. Den andra delen 

ser närmare på vilka insatser som föreslås. En av insatserna analyseras närmare och 

det är den om skolgång för utsatta EU-medborgare, denna analys har ett eget avsnitt. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och jämförelse mellan kommunerna. 

Göteborgs Stad – Vägledning för en hel region  

I handlingsprogrammet Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i 

socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i 

någon av de övriga kommunerna i Göteborgsregionen7 presenteras insatserna 

gentemot utsatta EU-medborgare. Målsättningen är att ”identifiera förhållningssätt 

och handlingsvägar i sådana frågor där Göteborgs stad och de övriga GR-

kommunerna (Göteborgsregionen) upplever ett behov av vägledning” (Göteborgs 

Stad och GR, 2015:4).  

 Planen har fattats av styrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund, vilket 

innebär att Göteborgs Stad och 12 kranskommuner har fattat beslut om en gemensam 

handlingsplan. När handlingsplanen togs fram kontaktades tjänstemännen i alla 

kommuner och de fick sedan berätta vilka frågor de ansåg vara väsentliga. Teresa 

Woodall, samordnare i Göteborgs Stad, poängterade att problembilden som 

presenterades av kommunerna såg likadan ut oavsett om det var en av de mindre 

kommunerna eller Göteborgs Stad (Informant 4, 2016). En av de främsta 

anledningarna till varför en gemensam handlingsplan arbetades fram var vikten av att 

utsatta EU-medborgare ska erhålla likabehandling oberoende var man befinner sig 

(Informant 4, 2016). Handlingsplanen påvisar det som territoriell governance betonar 

är viktigt för att hantera ett komplext problem, nämligen att utvidga sitt territorium för 

att erhålla bättre förutsättningar att hantera den uppsatta problemställningen. 

Huvudsaken är bara att aktörerna innehar samma uppfattning om vad som är 

problemställningen, vilket Woodall bekräftar är fallet i Göteborgsregionen (Informant 

4, 2016). 

 I handlingsprogrammet diskuteras förutsättningarna för de insatser 

Göteborgsregionen kan utföra gentemot utsatta EU-medborgare utifrån gällande 

                                                
7 Inkluderade kommuner är: Göteborgs Stad, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, 
Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
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svensk lagstiftning. I ett stycke där kommunallagstiftningen presenteras, betonar 

handlingsprogrammet att Förvaltningsrätten har i en tidigare dom ansett att utsatta 

EU-medborgare bör införlivas i lokaliseringsprincipen. Detta eftersom de i huvudsak 

vistas i kommunen och därmed är en angelägenhet för kommunen. 

Förvaltningsrättens domar är inte prejudicerande, men handlingsprogrammet för fram 

att de kan vägleda kommuners arbete, vilket också är fallet för kommunerna i 

Göteborgsregionen (Göteborgs Stad och GR, 2015:11-12). Claes Haglund, från 

Crossroads i Göteborg, betonar att lokaliseringsprincipen bör enligt Crossroads utsago 

tolkas som att: ”Där du har ditt huvudsakliga intresse, där är du bosatt. Svårare än så 

är det inte” (Informant 5, 2016). Samma tolkning av lagstiftningen framkommer från 

både Göteborgs Stad och Crossroads, vilket i sin tur är viktigt för att undvika 

konflikter mellan samverkanspartner. Som nämnt i teorin är en förutsättning för 

effektiv samverkan att samverkanspartnerna inte innehar allt för olika synvinklar 

kring specifika frågor eftersom det kan förflytta fokus från det primära problemet som 

ska hanteras.  

 I intervjun med Woodall framkom det att Göteborgsregionen inte använder 

definitionen utsatta EU-medborgare (vilket även synliggörs i titeln på 

handlingsprogrammet), utan de använder sig av benämningen EU-medborgare i 

socialt och ekonomiskt utsatta situationer. Woodall sa under intervjun att Göteborgs 

Stad och Göteborgsregionen innehar en annan infallsvinkel med anledningen av att: 
Jag började fundera på att vi ändå ska jobba på att inte stigmatisera människor. De hade inte 

behövt vara fattiga eller utsatta i en annan situation. De är EU-medborgare som är här och den 

situationen som de befinner sig i gör dem socialt och ekonomiskt utsatta. Så det handlar lite 

om att lyfta och att se det i ett större perspektiv (Informant 4, 2016). 

Göteborgsregionen använder sig därmed av en annan benämning än vad den statliga 

utredningen gör. I Göteborgsregionens fall verkar det som att benämningen av 

gruppen i sin tur utgör en del av insatserna för målgruppen. Detta eftersom det 

handlar om inte stigmatisera en redan utsatt grupp utan istället försöka lyfta upp dem 

från utsattheten som de befinner sig i. Nästa avsnitt handlar närmare om vilka insatser 

som presenteras i handlingsplanen och vem som ska utföra dem.  
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Vem utför insatserna enligt handlingsplanen? 

Sammanlagt 278 olika insatser presenteras som kommunerna bör förhålla sig till 

(Göteborgs Stad och GR, 2015). I handlingsprogrammet presenteras ingen tydlig 

målsättning för insatserna, utan istället betonas det att insatserna ska utgå från en 

specifik, gemensam värdegrund. Denna värdegrunden utgår från alla människors lika 

värde och rättigheter, barnkonventionen, FN:s konventioner för kvinnors rättigheter 

och rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Göteborgs Stad och GR, 

2015:4). Woodall poängterade dock i intervjun att målsättningen för insatserna, enligt 

politiken, är att lindra akut nöd (Informant 4, 2016). En tvetydighet, gällande 

målsättning, uppvisas härmed mellan handlingsplanen och vad politikerna säger.  

 Den främsta utgångspunkten för insatserna handlar om att gemensamt med 

andra intressenter erbjuda insatser till utsatta EU-medborgare. Handlingsprogrammet 

för Göteborgsregionen lyfter fram flera intressenter som det är viktigt att samverka 

med utöver förvaltningar, myndigheter, ideella organisationer i Sverige och 

organisationer i hemländerna. Exempelvis har Göteborg stad tillsammans med andra 

europeiska städer9 ingått i samarbetet Welcome Policies, welcome Europe vilket är ett 

EU-finansierat projekt. Utgångspunkten för projektet är att tillsammans med 

universiten i respektive stad stärka forskningen kring frågan och även stärka 

kunskapen om hur städer möter målgruppens behov. Inom projektet har Göteborgs 

Stad påbörjat en samorganisation med Business Region Gothenburg10, Goteborg & 

CO11, Arbetsförmedlingen och Göteborgs universitet för att se på möjligheterna att 

starta upp ett specifikt välkomstcenter för EU-medborgare (Göteborgs Stad 2016:5-7). 

Kommunerna i Göteborgsregionen har utöver de europeiska samarbetena även bildat 

ett nätverk tillsammans med några kommuner i Halland samt Borås kommun. Alla 

dessa kommuner möts fyra gånger per år för att diskutera och utbyta erfarenheter 

kring utsatta EU-medborgare (Göteborgs Stad och GR, 2015:19). I nätverket mellan 

kommunerna är det Göteborgs Stad som har den samordnande rollen i och med att det 

är kommunen som har flest tillresta utsatta EU-medborgare (Informant 4, 2016).  

 Alla dessa samverkansprojekt med kommuner och myndigheter i både Sverige 

och Europa visar på att Göteborgs Stad har varit angelägen att utvidga sitt territorium 
                                                
8 Se bilaga 2 för alla föreslagna insatser 
9 Amsterdam, Bryssel, Dublin och Köpenhamn 
10 Dotterbolag till Göteborgs Stad som arbetar med att skapa bättre förutsättningar för näringslivet i GR 
(Business Region Göteborg, 2016). 
11 Har som uppgift att marknadsföra och utveckla Göteborg som turist-, mötes- och evenemangstad. 
(Go:teborg&CO, 2016) 
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för att inhämta en så bred förståelse som möjligt kring utsatta EU-medborgare. 

Ovanstående exempel påvisar även en annan poäng, nämligen att de insatser som 

presenteras i handlingsprogrammet och som alla kranskommuner ska förhålla sig till 

främst utgår från erfarenheter som Göteborgs Stad har haft. Anledningen till varför 

handlingsprogrammet utgår från Göteborgs Stads erfarenheter är att de olika 

kommunerna har skilda förutsättningar för att genomföra olika insatser (Informant 4, 

2016; Informant 5, 2016). Vad som skiljer sig främst mellan Göteborgs Stad och 

kranskommunerna är de ekonomiska men även organisatoriska förutsättningarna, 

såsom tillgång till tjänstemän som enbart arbetar med utsatta EU-medborgare12 och 

ideella organisationer som kan bidra till insatserna. Woodall bekräftade detta genom 

att poängtera att: ”Vi har mycket fler insatser i Göteborg, som man inte anses kunna 

göra i de mindre kommunerna… Man kan inte anamma handlingsplanen på samma 

sätt” (Informant 4, 2016).    

 I intervjun med Haglund, förstärktes Woodalls resonemang när han påpekade 

att kranskommuner hänvisar utsatta EU-medborgare till Göteborgs stad istället för att 

själva erbjuda insatsen som behövs (Informant 5, 2016). Konsekvensen kan därmed 

bli att kommuner som erbjuder mer insatser också behöver erbjuda insatserna till fler 

utsatta EU-medborgare än de som ursprungligen befinner sig inom kommungränsen. 

Men som Haglund poängterade är utsatta EU-medborgare en mycket mobil grupp 

som flyttar från kommun till kommun, vilket gör det svårt att säga vilken kommun 

som ska utföra vilka insatser. Haglund ansåg att lösningen ligger i att alla relevanta 

parter måste ta sitt ansvar, följa direktiven och implementeringen av dem.  
Jag tror om vi följer regler så blir det bra, om vi följer det vi har skrivit på så blir det bra… 

För det är ett sånt här Svarte Petter spel eftersom ingen vill ha det här kortet. Kommunerna 

säger att staten ska ta det, staten säger att kommunerna ska ta det och alla säger att det är EU:s 

ansvar. Och då brukar jag ställa motfrågan vad är då EU? Jo det är du och jag. Så jag tror vi 

får skärpa till oss lite och ta ansvar (Informant 5). 

Haglunds citat kan ifrågasätta det Woodall poängterade tidigare om att alla kommuner 

i Göteborgsregionen såg samma problembild och därmed var villiga att ta fram ett 

gemensamt handlingsprogram. I och med det Haglund för fram är det möjligt att tro 

att de andra kommunerna i regionen genom handlingsprogrammet istället ser en 

möjlighet att till viss mån undvika ansvar att utföra vissa specifika insatser.  

                                                
12 Det är enbart Göteborgs Stad som har en tjänsteman som enbart arbetar med frågan om utsatta EU-
medborgare av de kommunerna som är inkluderade i handlingsplanen (Informant 4, 2016)  
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 Via informationen ovan framkommer det att handlingsprogrammet inte är ett 

styrande dokument som måste efterföljas, det är snarare något som kommunerna, om 

det önskas, ska förhålla sig till i det dagliga arbetet med utsatta EU-medborgare.  

 Analysen kan påvisa att vilka insatser som ska utföras av en kommun i 

Göteborgsregionen är otydligt definierade, istället verkar organisatoriska 

förutsättningar var den avgörande faktorn för vilka insatser som kan erbjudas. Det 

framkommer att Göteborgsregionen tillåter olika insatser, så länge de bara utgår från 

samma värdegrund. Enligt territoriell governance är det viktigt att en tydlig 

målsättning tas fram för att hantera komplexa problem och att alla parter arbetar 

gemensamt mot detta mål. Handlingsprogrammet för Göteborgsregionen verkar inte 

arbeta utifrån denna devis. Frågan är därmed om det handlar mer om att Göteborgs 

Stad vill dela med sig av sina organisatoriska förutsättningar till kranskommunerna, 

för att genomföra insatser och behjälpa målgruppen än mer. Även om Woodall 

poängterade att ett gemensamt beslut togs i Göteborgsregionen är det rimligt att tänka 

sig att Göteborgs Stad vill sprida sin kunskap till den resterande regionen. En tydlig 

ledarroll underlättar samverkan enligt territoriell governance och i Göteborgsregionen 

har Göteborgs Stad intagit denna position. Ursprungstanken med handlingsplanen var 

att alla skulle erhålla liknande insatser i Göteborgsregionen baserat på en gemensam 

värdegrund, vilket enligt territoriell governance kan förstås som en hård 

gränsdragning. Via intervjuer med aktörerna i Göteborgs Stad är det dock mer rimligt 

att tala om mjuk gränsdragning eftersom det handlar mer om kunskapsspridning från 

en kommun till en annan för hur en kommun bör agera.  

 När det gäller handlingsplanen för hur avhysningar från illegala boplatser ska 

bedrivas har Göteborgs Stad däremot mycket tydligt definierat vilka aktörer som ska 

utföra vilken insats. I detta styrdokument framkommer att flera kommunala instanser 

ska samverka och att samverkan bygger på en tydlig arbetsfördelning mellan de olika 

organisationerna. Anledningen till varför samverkan behövs är att är att kommunens 

resurser är bristfälliga. Därför underlättar det för Göteborgs Stad att agera 

tillsammans med andra myndigheter och organisationer när den komplexa frågan 

kring avhysning ska hanteras (Göteborgs Stad, 2015:16). Territoriell governance 

framhäver att en tydlig koordinering och god transparens är avgörande faktorer för en 

effektiv samverkan. När det gäller avhysningsfrågan är det uppenbart att Göteborgs 

Stad arbetar utifrån dessa faktorer för uppnå effektiv samverkan med de andra 

involverade aktörerna.  
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Stockholms Stad – För stor skillnad för en gemensam handlingsplan 

Stockholms Stad målsättning med handlingsplanen Fattiga EU-medborgare – 

Stadsledningskontorets förslag till beslut är att ”[…] Formulera en tydlig linje för 

arbetet utifrån ett humanistiskt synsätt och gällande lagstiftning” 

(Stadsledningskontoret, 2015:3). Handlingsprogrammet för Stockholm Stad är fattat 

av kommunstyrelsen (Informant 1, 2016). I kommunen har det förts en diskussion om 

att införa ett mer långsiktigt handlingsprogram som har en bredare politisk förankring. 

I januari 2016 rapporterade Dagens Nyheter att Feministiskt initiativ, som tillhör den 

rödgrönrosa majoriteten i Stockholms Stad, lämnade förhandlingarna om en 

långsiktig strategi. Partierna kom inte överens om frågorna rörande rätten till skola 

och förskola samt boende och avhysningar för utsatta EU-medborgare (Gustafsson, 

2016). 

 I Intervjun med Hemmingsson diskuterades det varför Stockholms Stad inte 

har tagit fram en gemensam handlingsplan med kranskommunerna. Den främsta 

anledningen är att antalet utsatta EU-medborgare skiljer sig så pass mycket åt mellan 

kommunerna i Stockholms län. I Stockholms Stad beräknar kommunen att det finns 

ungefär 700-750 utsatta EU-medborgare medan Hemmingsson angav att det i 

kranskommuner rör sig om avsevärt mycket färre personer. Tidigare har det funnits 

ett nätverk för kommunerna inom regionen som har diskuterat frågan kring utsatta 

EU-medborgare. Detta nätverk är på utdöende enligt Hemmingsson eftersom det 

under hösten 2015 uppstod en fråga som ansågs vara mycket mer väsentlig att 

prioritera, nämligen flyktingfrågan och framförallt frågan gällande ensamkommande 

flyktingbarn. Hemmingsson angav att under det senaste nätverksmötet angående 

utsatta EU-medborgare sade kranskommunerna indirekt ”… Varför är vi här? Vi 

måste bygga boenden till ensamkommande flyktingbarn, vi kan inte sitta här och prata 

om 10 stycken utanför ICA” (Informant 1, 2016). Hemmingsson betonade att i 

dagsläget är det enbart Stockholms Stad i Stockholms län som har ett politiskt 

uppdrag att arbeta kring utsatta EU-medborgare. 

 Hemmingsson bekräftade att det har förts en diskussion i Stockholms Stad 

kring huruvida begreppsanvändningen utsatta EU-medborgare är rätt. Exempelvis har 

Göteborgs stads benämning diskuteras, men beslut är nu taget om att använda 

benämningen utsatta EU-medborgare. Hemmingsson trodde att eftersom SOU 2016:6 

använder utsatta EU-medborgare har det påverkat Stockholms Stad till att använda 



 33 

samma benämning. Detta för att lättare uppnå en nationell samordning mellan olika 

aktörer (Informant 1, 2016). 

 I handlingsprogrammet diskuteras även kommunallagstiftningen. Stockholms 

Stad betonar att ett principiellt förbud finns för att understöda en enskild individ 

eftersom det inte tolkas som allmänt intresse för kommunen. Undantag finns men då 

bör insatserna vara knutna till kommunens egna invånare, som är bosatta i 

kommunen, i enlighet med lokaliseringsprincipen (Stadsledningskontoret, 2015:8). I 

handlingsprogrammet anses inte utsatta EU-medborgare vara bosatta i kommunen 

eftersom det enbart befinner sig där temporärt (Stadsledningskontoret, 2015:3). 

 Stockholms Stad har inte i sin handlingsplan utvidgat sitt territorium. Istället 

uppvisas tendenser till ett minskat territorium med anledning av flyktingfrågan. De 

tidigare nätverkssammanträden som fanns kring utsatta EU-medborgare har 

nedprioriterats. De externa förutsättningarna har därmed förändrat hur kommunerna i 

Stockholmsregionen samarbetar med varandra. Vad som uppdagas här är att 

kommunerna i Stockholmsregionen inte innehar samma prioritering gentemot utsatta 

EU-medborgare vilket leder till att det är svårt att vidga territoriet och inkludera fler 

kommuner i en gemensam handlingsplan, såsom i Göteborgsregionen. Stockholms 

Stad utgår därmed från en hård gränsdragning, eftersom handlingsprogrammet 

befäster att gällande lagstiftning ska styra insatserna och att insatserna enbart ska 

genomföras inom den kommunala gränsen. Stockholms Stad arbetar inte, likt 

Göteborgs Stad, för att sprida sin kunskap eller säkerställa att utsatta EU-medborgare 

erhåller samma insatser inom sitt närområde. 

Vem utför insatserna enligt handlingsplanen? 

Stockholms Stads handlingsprogram utgår från ett 16 punktsprogram13. Utifrån 

handlingsplanen blir det tydligt att Stockholms Stad anser att frågan kring utsatta EU-

medborgare inte är en fråga som kan hanteras på egen hand av kommunen. 12 av de 

16 insatserna som förs fram poängterar att samverkan mellan olika förvaltningar, 

ideella organisationer, myndigheter och organisationer i hemländerna är avgörande 

för att erbjuda goda insatser (Stadsledningskontoret, 2015:1). I och med att en av 

punkterna i handlingsprogrammet lyfter fram att det ska finnas en kommunal 

samordnare som koordinerar insatserna förtydligas det att Stockholms Stad ser 

fördelen med samverka och samla in olika infallsvinklar om utsatta EU-medborgare. 

                                                
13 Se bilaga 3 för alla insatser som föreslås 
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Ett par av förutsättningarna som teorin lyfte fram för att skapa ett effektivt 

samverkansprojekt mellan olika parter har därmed synliggjorts, tydlig koordinering 

och inhämtning av skilda synvinklar. 

 Utifrån de 16 punkterna i handlingsprogrammet och i intervjun med 

Hemmingsson framkommer det att stort fokus även kretsar kring illegala bosättningar 

i Stockholms Stad. I handlingsprogrammet poängteras det att illegala boplatser i 

offentlig miljö anses, utifrån ett humanitärt plan, vara oacceptabla boendemiljöer med 

sanitär-, miljö- och brandsäkerhetsproblem (Stadsledningskontoret, 2015:10-13). 

Under intervjun med Hemmingsson framkom det även att hotbilden har ökat mot 

dessa boplatser och att det därför innebär en risk för individerna (Informant 1, 2016). 

Stockholms Stad har tagit fram specifika rutiner för hur varje inblandad aktör ska 

agera när avhysningar ska utföras inom kommunens gränser. I likhet med Göteborgs 

Stad är flera kommunala instanser och myndigheter involverade i arbetet kring 

avhysningar (Stockholms Stad, 2015). I och med att en tydlig arbetsgång har 

presenterats har det skapats förutsättningar för god transparens mellan aktörernas 

arbetssätt gällande frågan om bosättningar. Detta kan i sin tur, enligt teorin, öka 

tilliten mellan aktörerna som arbetar med avhysningar samt erbjuder alternativa 

boendeplatser.   

 Det primära målet för insatserna av Stockholms Stad är att lindra akut nöd 

genom att erbjuda bl.a. mat, logi och hemresa. Anledningen är för att lösningen kring 

utsatthet inte kan, eller bör, lösas i Stockholms Stad utan i hemländerna (Informant 1 

2016). Detta bekräftades i intervjuerna med Magnus Helmner och Thomas Bjarke, där 

bägge poängterade att den primära uppgiften är att lindra nöden så gott det går 

(Informant 2, 2016; Informant 3, 2016). Enligt handlingsplanen är det gällande 

lagstiftningar som förhindrar kommunen att genomföra insatser som inte benämns 

som akuta nödsituationer, eftersom individerna rent juridiskt inte är bosatta i 

Stockholms Stad. (Stadsledningskontoret, 2015:5-6).  

 Analysen av insatserna i handlingsprogrammet visar att alla aktörer är 

underordnade det primära målet. Att lindra akut nöd innebär dock enligt 

handlingsprogrammet att olika insatser utförs men att de samtidigt samordnas och 

koordineras av kommunen. I likhet med vad territoriell governance förespråkar visar 

det sig att Stockholms Stad arbetar utifrån tanken om ett tydligt (kommunalt) 

ledarskap samt vikten av att alla involverade aktörer innehar samma målsättning, 

samtidigt som skilda synvinklar på hur målsättningen ska uppnås är accepterade. 
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Denna slutsats diskuteras mer i nästa kapitel som diskuterar avhandlingens valda 

samverkansprojekt, men först analyseras den infekterade frågan om skolgång för barn 

till utsatta EU-medborgare.  

”Vi är mil från varandra” – Skolfrågan 

Den svenska skolförordningen säger att barn och ungdomar har rätt till skolgång om 

man räknas som bosatt i Sverige (Göteborgs Stad och GR, 2015:16). Tolkningen av 

denna förordning är det som i avhandlingen visat sig skilt mest mellan kommunerna. 

 Handlingsplanen för Göteborgsregionen betonar att socialtjänstlagen kungör 

att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga. De framhävs i 

handlingsplanen för Göteborgsregionen att barnkonventionen poängterar att alla barn 

har rätt till god hälsa och social trygghet, oavsett bakgrund. Om barn far illa eller 

riskerar att fara illa ska kommunerna ingripa. Handlingsplanen betonar att alla barn, 

även om den enskilde enbart befinner sig i Sverige en kortare period, har rätt till 

skolgång enligt skolförordningens 4:e kapitel 2§. Handlingsplanen stödjer sitt 

resonemang genom att också hänvisa till barnkonventionen som poängterar att 

utbildning är en mänsklig rättighet. Men samtidigt som handlingsprogrammet tydligt 

för fram att alla barn bör ha möjligheten att gå i skolan, säger programmet också att 

kommunerna själva avgör huruvida de ska erbjuda skolgång (Göteborgs Stad och GR, 

2015:22-23). 

 I en utvärderande årsrapport av insatserna för utsatta EU-medborgare från 

social resursförvaltning i Göteborgs Stad betonas det att skolfrågan har blivit högst 

aktuell under 2015. Anledningen till det är att Martin Vallfridsson, nationell 

samordnare för utsatta EU-medborgare, skrev en debattartikel tillsammans med den 

ideella organisationen Hjärta till Hjärta om att hundratalsbarn tagits ur skolan i 

Rumänien för att istället gå i skolan i Göteborg. Förvaltningen i Göteborg menar på 

att denna bild är helt missvisande utifrån deras erfarenheter (Göteborgs Stad, 

2016:12). Göteborgs Räddningsmission menar att av barnen som de kommer i kontakt 

med år 2015, sammanlagt 66 barn mellan 0-17, var det ytterst få som tidigare hade 

gått i skolan i hemländerna (Informant 6, 2016). 

 I snitt har det varit ungefär 20 barn per termin som erbjudits skolgång i 

Göteborgs Stad sedan införandet 2007. Vad som framkom i intervjuerna med 

aktörerna från Göteborgs Stad är att de föräldrar som tar med sig sina barn också har 

en tanke om att bosätta sig och införskaffa ett arbete i Sverige. Det handlar därmed 
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inte om individer som försörjer sig i gatumiljö. Både Räddningsmissionen som driver 

den öppna förskolan och Göteborgs Stad betonar att ytterst få barn har levt i utsatta 

miljöer, såsom i bilar eller illegala bosättningar. De flesta av barnen bor på de 

bosättningar som Räddningsmissionen har upplåtit (Informant 4, 2016). 

 Under intervjuerna med informanterna från Göteborg framkom det att 

sammanlagt sex kommuner i Sverige, utöver Göteborgs Stad, erbjuder skolgång eller 

någon form av öppen förskola för barn till utsatta EU-medborgare (Informant 4 2016; 

Informant 6, 2016). I SOU 2016:6 framkommer det dock att i minst sju kommuner i 

förekommer det barn regelbundet och att det rör sig om ungefär 100 barn i Sverige 

sammanlagt. Utredningen anser även att kommuner inte ska agera på ett sådant sätt 

som uppmuntrar individer att ta med sig sina barn från hemländerna (SOU 2016:6, 3). 

Woodall diskuterade detta ställningstagandet och reciterade ett kommunalråd från 

Göteborgs Stad som påvisar den skilda uppfattningen i Sverige kring frågan om 

skolgång ” … Bara för man sitter i regeringen så betyder inte det att man har rätt” 

(Informant 4, 2016). Överlag var alla intervjuade aktörer i Göteborgs Stad frågande 

över varför frågan kring skolgång och öppna förskolan är så pass stor. Staden har inte 

upplevt någon ökning av antal barn och därmed ansåg ingen av informanterna att 

frågan bör ta så stor medial plats. Haglund från Crossroads funderade om inte 

diskussionen kring skolgång har kostat mer än vad själva skolgången för barnen har 

kostat (Informant 5, 2016). 

 Samtidigt som intervjuerna med aktörerna i Göteborg genomfördes framkom 

det att skolinspektionen ger Göteborgs Stad rätt i att erbjuda skolgång till utsatta EU-

medborgare. Beslutet från skolinspektionen yrkade att om individerna befinner sig i 

Sverige i mer än tre månader och därmed är utan uppehållstillstånd ska de betraktas 

som papperslösa. I enlighet med gällande lagstiftning innebär det att barnen ska 

erbjudas skolgång eftersom individerna kan betraktas som bosatta i landet. Beslutet 

från skolinspektionen är endast vägledande och varje fall skall fortfarande fattas 

individuellt i kommunerna (Salander, 2016).   

 Under intervjuerna med aktörerna i Stockholms Stad framkom en helt annan 

bild av skolfrågan. Som nämnt tidigare har inget långsiktigt handlingsprogram tagits 

fram i Stockholms Stad eftersom det är i frågan om skolgång som de politiska 

partierna inte kan komma överens. I intervjuerna med de olika informanterna från 

Stockholm framkom dock en unison bild i frågan. Alla menade på att frågan är 

irrelevant, eftersom de menar på att det inte fanns några barnfamiljer i Stockholms 
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Stad (Informant 1, 2016; Informant 2, 2016; Informant 3, 2016). Under intervjun med 

Hemmingsson diskuterades frågan och hon poängterade att det är 

utbildningsförvaltningen som erbjuder skolgång och inte socialförvaltningen. 

Eftersom socialförvaltningen bedömer föräldrarnas situation och 

utbildningsförvaltningen bedömer skolfrågan menar Hemmingsson på att 

konsekvensen kan bli att: 
I praktiken, vilket jag faktiskt fick höra häromsistens och som jag blev oerhört chockad [över] 

men samtidigt tyckte var intressant, [kan] ett barn som bor under en bro i ett skjul eller 

kartonger […] gå till skolan varje dag och sedan tillbaka till skjulet under bron. Därför är det 

som att man har inte någon helhetssyn på det. Ah vi erbjuder skolgång men om vi också 

erbjuder skolgång måste vi se till att vi har ordentliga levnadsförhållanden (Informant 1, 

2016).  

Hemmingsson betonar att Stockholms Stad aldrig skulle kunna acceptera en sådan 

levnadssituation för barn som går i skolan. Om Stockholms Stad ska erbjuda skolgång 

måste kommunen därmed också erbjuda boende till familjen, något som kommunen 

inte är villig att göra. Om utsatta EU-medborgare hänvisas till ett boende kan det få 

implikationer som staden inte är beredda att ta, nämligen att utsatta EU-medborgare 

bosätter sig i kommunen temporärt (Informant 1, 2016). Vilket härrör till 

resonemangen som fördes fram av informanterna i Stockholms Stad tidigare, 

nämligen att frågan om utsatthet ska och behövs lösas i hemländerna. I intervjun med 

Bjarke från Stadsmissionen fördes en diskussion om att parallella samhällen kan 

uppstå om föräldrarna tigger på gatan och inte erbjuds någon hjälp förutom akut 

sjukvård samtidigt som barnen erbjuds skolgång. Ett permanent utanförskap kan 

därmed uppstå i Sverige, något som Bjarke menar på att ingen vill uppnå (Informant 

3, 2016). 

 En tydlig skiljelinje uppvisas härmed mellan den kommunala ledningen i 

Göteborg Stad och vad Stockholms Stad samt SOU 2016:6 anser är en rimlig tolkning 

av lagstiftningen gällande skolgång. Hemmingsson poängterar till och med att 

Göteborg och Stockholm ” … Är mil från varandra i syn på frågan” (Informant 1, 

2016). Som nämnt är det i skolinspektionens beslut fortfarande upp till varje enskild 

kommun att besluta om skolgång ska erbjudas. Stockholms stad har alltså beslutat att 

inte erbjuda skolgång, vilket ligger i linje med deras tydligt formulerade målsättning 

om att lindra akut nöd. Informationen från aktörerna i Stockholms Stad uppvisar 

återigen att en hård gränsdragning som baseras på att samma tolkning av lagstiftning 

är avgörande för deras insatser och vem de ska samverka med.  
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  Handlingsprogrammet för Göteborgsregionen utgår också från sin tolkning av 

svensk lagstiftning, men tillåter de berörda kommunerna att själva avgör huruvida de 

vill eller kan erbjuda skolgång. Enligt Woodall är det enbart Partille och Göteborgs 

Stad som erbjuder skolgång av de 13 kommunerna som inkluderas i 

handlingsprogrammet (Informant 4, 2016). Diskussionen blir därmed relevant att 

relateras till de teoretiska begreppen utvidgat respektive förminskat territorium. 

Territoriet förminskas från hela Göteborgsregionen till enbart Göteborgs Stad och 

Partille Kommun. En mjuk och dynamisk gränsdragning uppdagas därmed i 

handlingsplanen, i och med att varje kommun själv beslutar om huruvida de ska 

erbjuda skolgång eller inte. Konflikter undviks via ett sådant beslut men återigen 

uppkommer problemet med att ingen tydlig målsättning formuleras för arbetet kring 

utsatta EU-medborgare. Vilket enligt teorin, som nämnt tidigare, kan påverka 

möjligheterna till ett effektivt samarbete negativt. I intervjun med Woodall 

framkommer det dock att olika synsätt på skolfrågan inte har påverkat samarbetet 

mellan kommunerna negativt, eftersom alla är medvetna om att de tolkar lagstiftning 

olika och har olika organisatoriska förutsättningar för att erbjuda skolplatser 

(Informant 4, 2016).  

Jämförelse och sammanfattning av handlingsplanerna och insatserna 

Utgångspunkten för kommunerna och deras handlingsplaner har visat sig vara tydligt 

åtskilda. Göteborgs Stad utgångspunkt är att ett brett kommunalt samarbete med 

kranskommunerna, byggt på en gemensam värdegrund, är viktigt för att säkerställa en 

likabehandling för utsatta EU-medborgare. Det läggs inte lika mycket vikt på att 

arbeta utifrån en gemensam målsättning. Vilket innebär att en viss ambivalens om 

vilken kommunen som ska utföra vilka insatser uppkommer. Analysen visar att 

Göteborgs Stad istället fokuserar på att sprida kunskapen som de sitter inne med till 

kranskommunerna samtidigt som det i handlingsprogrammet tillåts att kommunerna 

tolkar och agerar kring de framtagna förhållningssätten på olika vis. En mjuk 

dynamisk gränsdragning uppdagas därmed för Göteborgsregionen och specifikt 

Göteborgs Stad. Stockholms Stad har däremot intagit en motsatt position eftersom de 

arbetar utifrån en tydlig målsättning, baserat på samma tolkning av gällande 

lagstiftning bland de involverade aktörerna, samt att de inte samverkar med 

kranskommunerna i någon högre grad. Enligt territoriell governance är detta klara 

tecken på en hård gränsdragning.  
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 Det är uppenbart att Göteborgsregionen och Stockholms Stad även innehar 

skilda uppfattningar om hur de ska definiera målgruppen. Stockholms Stad använder 

samma benämning som i SOU 2016:6 i och med att de ser fördelar med en gemensam 

benämning i Sverige. Göteborgsregionen har istället beslutat att använda 

benämningen EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer för att inte 

stigmatisera målgruppen.  

 Det uppdagas också via analysen att lokaliseringsprincipen tolkas på olika sätt 

av kommunerna. Stockholms Stad anser att utsatta EU-medborgare inte bör vara 

inkluderade i lokaliseringsprincipen medan Göteborgs Stad anser tvärtom. I och med 

att två uppenbart skilda tolkningar har framkommit här är det även förståeligt varför 

frågan skiljer sig åt mellan kommunerna.  

 Intressant är att skolfrågan i Stockholms Stad inte anses vara en relevant fråga 

eftersom de intervjuade aktörerna påpekar att inga barn eller ungdomar finns inom 

kommunens gränser. Om skolgång skulle erbjudas skulle det även innebära risken att 

det inte längre handlar om lindra enbart akut nöd, utan att istället erbjuda mer 

bestående insatser. Göteborgs Stad innehar en annan uppfattning, och hämtar stöd 

från skolinspektionen. Intressant är att politikerna i Göteborgs Stad poängterar att 

målsättningen är att lindra akut nöd i regionen, men samtidigt ger kommunerna 

möjligheten att erbjuda skolgång, vilket i sin tur kan förstås som ett incitament för att 

erbjuda mer långtgående insatser. Alla aktörer från Göteborgs Stad poängterar dock 

att de inte har sett någon ökning av barn sedan de började erbjuda insatsen 2007.   

 Även om tydliga skillnader påvisas mellan kommunerna framkommer även ett 

antal likheter. För det första har båda kommunerna tagit fram formella styrdokument 

som formulerar vilka insatser som bör genomföras. Betoningen av att samverkan 

mellan flera aktörer, och speciellt ideella organisationer, är avgörande för att hantera 

den komplexa frågan är tydlig i båda handlingsprogrammen. Båda kommunerna har, 

som territoriell governance förespråkar, tagit fram tydliga styrdokument som lyfter 

fram vilka frågor som ska prioriteras och hur arbetet ska koordineras i de olika 

insatserna. Dessa är även konkretiserade, vilket medför att risken för missförstånd och 

konflikter mellan aktörerna minskar. Detta uppvisas speciellt i båda kommunernas 

framtagna handlingsprogram när det gäller avhysningar från illegala boplatser. I sin 

tur bör detta, enligt territoriell governance, påverka samverkansprojekt positivt 

eftersom det blir tydligt hur kommuner ska hantera ett komplex problem.  
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 Styrdokumenten och de intervjuade aktörerna från båda kommunerna betonar 

också vikten av att inhämta kunskap kring utsatta EU-medborgare från så många 

aktörer som möjligt. Detta påvisar att kommunerna är villiga att lyfta fram skilda 

infallsvinklar för hur de bör agera i frågan. Liksom territoriell governance påpekar 

ökar detta också möjligheten till att hanteringen av frågan kring utsatta EU-

medborgare effektiviseras.  

Samverkansprojekt 

I detta kapitel analyseras de olika samverkansprojekten som avhandlingen har valt att 

se närmare på. Först kommer dock förutsättningarna för samverkansprojekt i 

kommunerna att analyseras.  

Förutsättningar för samverkan 

Utöver frågan kring skolgång för barn och ungdomar är en av punkterna som skiljer 

sig mest mellan Stockholms Stad och Göteborgs Stad förutsättningarna för 

samverkansprojekt. För det första har de kommunala samordnarna i sig olika 

förutsättningar att samordna insatserna i kommunen. Teresa Woodall är samordnare 

för alla insatser som Göteborgs Stad utför, oavsett vilken förvaltning som är utförare 

(Informant 4, 2016). Medan Linn Hemmingsson innehar rollen att enbart samordna 

insatserna som socialförvaltningen utför. (Informant 1, 2016) Detta leder i sin tur till 

den främsta anledningen till varför förutsättningarna skiljer sig, nämligen att 

Göteborgs Stad har skrivit ett IOP-avtal med ett antal intresseorganisationer i 

Göteborgs Stad. Alla samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och ideella 

organisationer som genomförs gentemot utsatta EU-medborgare i Göteborgs stad är 

formulerade i IOP-avtalet. Stockholms Stad har inte tecknat något sådant avtal utan 

har istället valt att samverka med ideella organisationer separat i enskilda 

samverkansprojekt.  

 IOP står för Idéburet offentligt partnerskap och formerna togs fram av 

organisationen Forum – För frivilligt socialt arbete. Ett IOP-avtal är ett skriftligt avtal 

mellan en kommun och ideella organisationer. Uppbyggnad av ett avtal och 

samarbete är möjlig när:  
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen 

• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program/plan där de idéburna 

organisationerna särskilt nämns. 

• Verksamheten inte kan ses som en del av ordinarie föreningsbidrag 
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• Det inte finns en marknad, konkurrenssituation att vårda 

• Bägge parter är med och finansierar arbetet 

• Verksamheten inte detaljregleras från kommunen. (FORUM, 2010:6) 

Diskussioner har börjat föras i Stockholms Stad om att ingå ett IOP-avtal mellan 

kommunen och ett antal intresseorganisationer. Hemmingsson bekräftade att 

Socialförvaltningen har ett uppdrag att se över ett framtida IOP-avtal tills 2017, vilka 

som eventuellt skulle kunna ingå framkom dock inte under intervjun (Informant 1, 

2016). I intervjun med Magnus Helmner framkom det att Ny gemenskap var 

intresserad av att delta i ett sådant avtal, men han hade inte hört något om vilka som 

eventuellt skulle ingå (Informant 2, 2016). Men i intervjun med Thomas Bjarke, den 

intervju som genomfördes sist, framkom det att ett framtida IOP-avtal förmodligen 

enbart kommer inkludera Stadsmissionen och eventuellt den ideella organisationen 

Läkare i världen14 (Informant 3, 2016).  

Samverkan i Göteborgs Stad – Hyllning av IOP 

Eftersom handlingsprogrammet för Göteborgsregionen är uppbyggt på ett sådant sätt 

att Göteborgs Stad indirekt tar sig an flest insatser är det förståeligt att kommunen har 

tagit fram ett IOP-avtal. Göteborgs Stad är också den enda kommunen i 

Göteborgsregionen som har ingått ett IOP-avtal med ideella organisationer. Avtalet 

har existerat sedan 2012-2013. I det nuvarande IOP-avtalet, som har tecknats på två år 

och som gäller till och med sista december 2016, ingår följande organisationer: 
• Bräcke Diakoni – verksamheten Stjärnklart (Natthärbärge) 

• Göteborgs kyrkliga stadsmission – verksamheterna Crossroads och fältverksamheten Gatljus 

(Råd- och stödverksamhet samt fältverksamhet) 

• Frälsningsarmén – verksamheten Famnen (erbjuder möjligheten att tvätta kläder, duscha, köpa 

kaffe/macka, bokning av nattplats på Stjärnklart och utdelning av kläder.) 

• Göteborgs Räddningsmission – verksamheten Öppna förskolan (Erbjuder förskoleverksamhet, 

svensk undervisning och samhällsinformation)  

• Social resursförvaltningen – verksamheten Uppsökarenheten (Fältverksamhet, samarbetar 

med Gatljus) (Göteborgs Stad 2016:21): 

I dokumentet Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap – Insatser för 

migrerande EU-medborgare i Göteborg fastställs avtalets innebörd. Varje ideell 

organisation har ingått ett sidoavtal med kommunen, men det är det ovan nämnda 

huvudavtalet som bestämmer riktlinjerna för hur samverkansmodellen ska arta sig. 

                                                
14 En internationell humanitär organisation som arbetar för att alla människor ska ha lika rätt och 
tillgång till hälso- och sjukvård (Läkare i världen, 2016) 
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Det framkommer av dokumentet att parterna ingår avtalet utifrån förutsättningen att 

alla är självständiga och jämbördiga aktörer och att allas oberoende och integritet ska 

respekteras. Varje aktör ansvarar för sin insats och varje parts särart ses som ett 

mervärde för partnerskapet (Göteborgs Stad, et. al, 2014:3-5). Värdegrunden för 

partnerskapet, enligt avtalet, är att relationerna mellan parterna bygger på: 
 … Respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av 

ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för kritik 

är centrala i värdegrunden som detta avtal vilar på” (Göteborg Stad, et. al, 2014:4).  

De olika insatserna är tätt sammanflätade och därav är det viktigt att god transparens 

existerar för att minska risken för dubbelarbete och konflikter. Avtalet är även skrivet 

så att om externa förutsättningar förändras kan avtalet förändras utan att hela avtalet 

behöver skrivas om. Målet med partnerskapet är att insatserna ska skapa 

förutsättningar till en förbättrad livssituation för utsatta EU-medborgare och 

möjliggöra att målgruppen ska kunna fatta väl avvägda beslut om sin livssituation 

(Göteborgs Stad, et. al, 2014:3-5).  

 Inom partnerskapet finns det en styrgrupp och en samverkansgrupp som 

utgörs av företrädare för avtalsparterna. Styrgruppens uppgift är att följa upp 

parternas insatser. Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett gemensamt 

erfarenhetsutbyte mellan parterna och lösa eventuella konflikter som uppkommer. Om 

någon part brister i sina åtaganden ska samtliga berörda parter föra en dialog kring 

huruvida avtalet kan fortskrida (Göteborgs Stad, et. al, 2014:6-7). 

 Alla intervjuade parter i Göteborgs Stad understryker att IOP-avtalet har 

bidragit till goda förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan aktörerna 

(Informant 4, 2016; Informant 5, 2016; Informant 6, 2016). Eftersom avtalet betonar 

att de skilda organisationernas särart är viktig framhäver de att skilda synvinklar 

måste få ta plats inom samverkansmodellen, vilket enligt territoriell governance är en 

viktig förutsättning för effektiva samverkansprojekt. Koordineringen av arbetet är 

tydlig eftersom avtalet betonar att skilda insatser ska genomföras. Dessa insatser 

behöver inte stå i konflikt med varandra utan de kan istället innebära att de utsatta 

EU-medborgarna erhåller fler insatser som lindrar deras situation. Detta innebär att en 

större dynamik skapas inom IOP-avtalet. I analysen av IOP-avtalet finns det inget 

som tyder på att för många insatser har tagits fram som skulle kunna innebära sänkt 

effektivitet för samverkansprojektet, vilket enligt territoriell governance är en risk om 

många sakfrågor införlivas i ett och samma samverkansprojekt.   
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 Informanterna från Göteborgs Stad betonar att fördelen med ett skriftligt avtal 

som löper över 2 år är att det ger de delaktiga organisationerna en möjlighet att 

tydligare rikta sina insatser. I och med att det även är formulerat vad de olika 

organisationerna ska arbeta gentemot och att organisationerna måste samverka ökar 

möjligheten att arbeta med sina respektive spetskompetenser. Exempelvis har 

Crossroads överlämnat mycket av ansvaret kring det basala stödet till andra 

organisationer och inriktar sig istället på att ge information om rättigheter och 

skyldigheter (Informant 5, 2016). Samma sak med Räddningsmissionen som fokusera 

på barnperspektivet (Informant 6, 2016).  

 Det finns dock indicier till konflikter inom IOP-avtalet kan uppstå eftersom de 

olika organisationerna har växt fram från olika värdegrunder, men eftersom det är 

skriftligt formulerat vilka insatser de olika organisationerna ska genomföra anser inte 

aktörerna att några konflikter har påverkat samarbetet. Haglund från Crossroads 

betonade att ”det måste gnissla annars gör man inga framsteg” (Informant 5, 2016).  

 Även om alla aktörer betonade att det var den ideella sektorn som föreslog ett 

IOP-avtal skulle tas fram ansåg exempelvis Räddningsmissionen att kommunen i 

början tog en tydlig ledarroll. Denna relation har nedgraderats desto längre IOP har 

existerat och nu anser aktörerna att partnerskapet präglas av konsensus (Informant 4, 

2016; Informant, 5 2016; Informant 6 2016). För att konsensus ska uppnås är det även 

viktigt att parterna har tillit till varandra och att organisationerna utför de uppgifter 

som de har avtalat att göra. Analysen visar att så är fallet i Göteborgs Stad mellan de 

aktörer som ingår i IOP-avtalet.  

 Ovanstående resonemang från både informanterna och från avtalet för IOP går 

att sammanlänka med indikatorerna från avhandlingens analysschema. Olika 

värdegrunder och infallsvinklar har förts in samarbetet, ingen strömlinjeformning har 

därmed skett, det finns olika uppfattningar om hur arbetet ska utföras och vilka frågor 

som är viktigast, men återigen tar dessa inte för stor plats och äventyrar samarbetet. 

Skilda synvinklar existerar och accepteras.  

 I intervjuerna med Göteborgs Räddningsmission och Teresa Woodall från 

Göteborgs stad framkom det hur skilda synvinklar som mycket väl kunnat leda till 

konflikter har omhändertagits. Aktörerna hade tydligt skilda uppfattningar hur arbetet 

kring illegala bosättningar ska utföras. Bakgrunden till denna konflikt var att 

Räddningsmissionen ansåg att kommunenen skulle erbjuda legitima, temporära 

boplatser för att minska den psykologiska stressen för utsatta EU-medborgare av att 
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bo illegalt, något som Räddningsmissionen själva redan gjorde. (Informant 6, 2016). 

Göteborgs Stad hade ingen tanke om att erbjuda kommunala campingplatser eftersom 

det riskerade att leda till temporära lösningar, något som inte önskas av kommunen 

(Informant 4, 2016). Woodall antydde att det kan vara problematiskt med skilda vyer 

över hur politiken kring illegala bosättningar ska skötas, men samtidigt poängterade 

hon att så länge det inte påverkade det övergripande arbetet negativt är det positivt 

med skilda infallsvinklar (Informant 4, 2016). Ett resonemang som ligger helt i linje 

med teorin. Konflikten erkändes således, men för att säkerställa att den inte skulle 

påverka IOP-avtalet beslutades det att Räddningsmissionen inte skulle arbeta med 

fältarbete utan enbart med öppna förskolan inom IOP-avtalet, allt för att möjliggöra 

ett effektivt och gott samarbete som gynnar målgruppen.   

 Alla tre parter lyfte fram att samverkan mellan den ideella sektorn och den 

offentliga sektorn alltid varit stark i Göteborg. Före IOP-avtalet skrevs under fanns en 

strategisk grupp där den ideella sektorn och kommunen samverkade kring sociala 

frågor. Eftersom relationen mellan parterna redan var stark underlättades 

formuleringen av ett IOP-avtal (Informant 4 2016; Informant 5, 2016; Informant 6, 

2016). När alla parter betonar att samverkan varit god sedan tidigare och att tidigare 

samarbeten har existerat och underlättat uppförandet av ett IOP-avtal bekräftas 

resonemangen från teorin om att spårbundenheten är avgörande för hur nutida 

samverkansprojekt artar sig. Det går därmed att hänvisa till Sterlings teoretiska 

resonemang och anse att Göteborgs stad är ett ”partnership-strong” territorium.  

 Det är inte dock enbart kunskap från tidigare samverkansprojekt och ideella 

organisationer som inhämtas, enligt de intervjuade ideella organisationer i Göteborgs 

Stad försöker deras verksamheter också inhämta så mycket kunskap som möjligt från 

den berörda målgruppen. Haglund menade att det är den ideella sektorn som sitter 

inne med den främsta kunskapen eftersom de har direktkontakt med målgruppen 

(Informant 5, 2016). Ulrika Falk från Göteborgs Räddningsmission poängterade under 

intervjun att även om de ideella organisationerna är bättre på att inhämta kunskap från 

målgruppen så bör alla parter förbättra detta arbete: 
Lösningen hade varit väldigt enkel. Vi pratar med målgruppen och ser vad de tycker. Vi pratar 

med politikerna och ser vad de tycker och sen försöker vi hitta en kompromiss där mellan 

dem. Men det gör man inte (Informant 6, 2016). 

För Räddningsmissionen handlar det därmed om att tydligare arbeta utifrån 

målgruppens kunskaper. Falk ansåg att det är utifrån parten som har minst makt som 
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en dialog ska byggas, i detta fall de utsatta EU-medborgarna (Informant 6, 2016). 

Detta resonemang går att förstå utifrån diskussionen i territoriell governance om att en 

maktfördelning neråt i hierarkin bör genomföras för att säkerställa ett effektivt 

samarbete. Eftersom Crossroads och Räddningsmissionen i Göteborg anser att de 

bättre inhämtar kunskap från målgruppen än kommunen gör har en maktförskjutning 

genomförts närmare de ideella organisationerna och därmed också de utsatta EU-

medborgarna. Denna tes stärks även av att de ideella organisationerna själva har rätten 

att utforma insatser inom IOP-avtalet. Woodall betonar att: ” I det här samarbetet har 

vi utökat vår kunskap i och med att vi ses så ofta, vi ser olika saker, så här sitter alla 

deltagare på en oerhörd kunskap i frågan” (Informant 4, 2016).  

 Ett IOP-avtal kan utifrån territoriell governance tolkas som ett 

samverkansprojekt som utgår från en mjuk dynamisk gränsdragning som inkluderar 

kunskap från flera olika aktörer och kan variera beroende på externa förutsättningar, 

vilket är likt hur handlingsprogrammet för Göteborgsregionen är formulerat. 

Samtidigt är ett IOP-avtal också tydligt avgränsat till en specifik kommun och dess 

samverkan med ideella organisationer i kommunen, därför finns det också tecken på 

att ett IOP-avtal avgränsas genom en hård gränsdragning.  

Projekt Vinternatt 2 i Stockholms Stad - Komplext problem kräver nydanande 

lösningar 

Målsättningen för Projekt Vinternatt 2 är att åstadkomma alternativa sovplatser till 

personer som vistas i gatumiljö och sover utomhus. Insatsen inriktar sig specifikt mot 

att kvinnliga utsatta EU-medborgare skulle söka sig till härbärgena (Stockholms Stad, 

2016:1). Anledningen till varför denna insats uppkom var att det första projekt 

Vinternatt främst lockade till sig tredjelandsmedborgare och inte utsatta EU-

medborgare (Informant 2, 2016). I intervjun med Thomas Bjarke framkom det att han 

också var projektledare för första projekt Vinternatt och därav diskuterades detta 

samverkansprojekt även kort. Det visade sig att de första alternativa boendeplatserna i 

Stockholms Stad togs fram av ideella organisationer självmant, men allt eftersom 

flera utsatta EU-medborgare hade behov av alternativa boenden sände Stockholms 

Stad ut en förfrågan om huruvida ideella organisationer var villiga att driva ett 

akutboende. Stadsmissionen och Frälsningsarmén nappade på erbjudandet och en 

styrgrupp med Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Stockholms Stad togs fram. 

Detta akutboende blev kallat Vinternatt och har existerat i Stockholms Stad sedan 
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2012/2013. Bjarke poängterade att fördelen kring denna samverkan var att de ideella 

organisationerna hade kunskap från målgruppen som tillvaratogs av Stockholms Stad. 

Allteftersom Vinternatt utvecklades ökade även tilliten mellan aktörerna som deltog i 

insatsen (Informant 3, 2016). Bjarke poängterade i intervjun att: 
Vi lärde känna varandra och vi vågade lita på varandra. Vi lärde oss veta vad vi var […] bra 

på och vad som behövdes göras och vi visste vad vi vill med målgruppen (Informant 3, 2016). 

Citatet bekräftar det som territoriell governance poängterar gällande att tillit, olika 

kunskap, transparens samt koordineringen av arbetet skapar förutsättningar för ett 

effektivt samarbetsprojekt. Eftersom Vinternatt har existerat ända sedan 2012 och 

uppvisar dessa indikatorer är det möjligt att utifrån teorin anse att första Projekt 

Vinternatt är ett effektivt och hållbart samverkansprojekt.   

 För att återigen återgå till Projekt Vinternatt 2 poängteras det i 

utvärderingsrapporten, som skrevs efter projektets första år, att en tydlig gemensam 

målsättning för samverkansprojekt är avgörande för att uppnå ”bred samverkan med 

många olika aktörer…”(Helmner, 2015:2). Återigen visas det hur en tydlig 

formulerad målsättning är en viktig funktion för att upprätta samverkansprojekt. 

Stockholms Stad stod för den övergripande samordningen, detta uppdrag gavs till 

Magnus Helmner från den ideella organisationen Ny Gemenskap, Röda Korset 

samordnade volontärer och bidrag och sammanlagt nio församlingar i Stockholms 

Stad upplät lokaler till nattplatser. Drygt 200 individer fick övernattningar i någon av 

de nio församlingslokalerna 2014 (Helmner, 2015:5-9).  

 Under intervjun med Helmner framkom det att Socialberedningen i Stockholm 

kontaktade honom eftersom att kommunen behövde kunskapen och hjälp med hur de 

skulle arbeta och hantera frågan med utsatta EU-medborgare (Informant 2, 2016),  

Vilket även var fallet med första projekt Vinternatt. Detta visar tydligt på hur 

kommunen anser det är viktigt att skapa en bred kunskapsbas och inhämta kunskap 

från de ideella organisationerna, vilket territoriell governance förespråkar för att 

kunna upprätta effektiva samverkansprojekt. Helmner är en förespråkare för att samla 

in så mycket kunskap från målgruppen som möjligt. Han anser att: 
Om man möts i ögonhöjd så skapar det ett engagemang som kan leda till att man engagerar 

sig i en persons levnadshistoria och livsvillkor som jag tror gör en mycket större skillnad än 

ett projektbidrag på en miljon (Informant 2, 2016). 

Citatet visar på att en förutsättning för att överhuvudtaget kunna effektivisera 

samverkansprojekt och genomföra insatser som innebär en skillnad måste kunskap 
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samlas in från målgruppen. Ytterligare bevis på att målgruppens kunskap är elementär 

är hur utvecklingen av matlagningsarbetet har varit i Projekt Vinternatt 2. Helmner sa 

under intervjun att i början serverades rågbröd och köttgryta, men ingen av de utsatta 

EU-medborgarna åt av maten. Efter tag fick målgruppen ta med sig recept på ”… en 

blaskig kycklingbuljong och vitt bröd och alla är toppennöjda” [med maten] 

(Informant 2, 2016).  

 Upplägget för Vinternatt 2 var enligt samordnaren inte tydligt formulerat från 

starten. Varken budget eller avtal skrevs, utan projektet byggde på ett samförstånd om 

att något måste göras för att lindra nöden för utsatta EU-medborgare under 

vintermånaderna. Även om Helmner innehade samordningsansvaret ansåg han att 

hans roll inte var att styra samverkansprojektet, utan styrningen gjordes också via 

samförstånd mellan de inkluderade aktörerna. Anledningen till att upplägget inte var 

formulerat var, enligt Helmner, att man ville snabbt kunna justera samverkan för att 

lättare anpassa sig efter eventuella förändringar, exempelvis om fler aktörer ville delta 

i projektet (Informant 2, 2016). Upplägget för Vinternatt 2 antyder att god transparens 

och stark tillit mellan aktörerna är viktig för att en löst formaliserad samverkan ska 

fungera effektivt. Under intervjun med Helmner visade det sig dock att detta inte var 

en helt sann bild av hur samverkan har fungerat i Vinternatt 2. Efter första året 

genomfördes en utvärdering av insatserna som i sin tur ledde till:  
… En lite mer genomarbetad modell med jättetydlig instruktion hur man formar ett lokalt 

[samarbete] med olika roller och med samordning. Vem tar ansvar för lokalen, vem tar ansvar 

för maten, vem tar hand om kvoteringen vem som ska sova där och duscha där(Informant 2, 

2016)? 

En utveckling av Vinternatt 2 har därmed skett från att vara löst koordinerat till att bli 

mer formulerat, allt för att kunna effektivisera arbetet och bättre kunna hjälpa 

målgruppen. Förändringen av Vinternatt 2 påvisar det som territoriell governance för 

fram, nämligen att samverkansprojekt förbättras om de är formaliserade och om 

arbetet är tydligt koordinerat mellan berörda aktörer. Helmner poängterade i intervjun 

att han även försöker sprida samverkansmodellen i Sverige. Som en följd av det har 

ett dokument tagits fram som steg för steg förklarar hur aktörer kan samverka på 

samma sätt som i Projekt Vinternatt 2 (Informant 2, 2016). 

 Tack vare samverkansprojekt som Vinternatt 2, och frågan kring utsatta EU-

medborgare i sig, menar Helmner att samtalsklimatet har förändrats i Stockholms 

stad. Tidigare var samtalsklimatet mycket hårdare mellan de ideella organisationerna. 
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Alla parter stod var för sig och konkurrerade för att erhålla bidrag för sin verksamhet 

från Stockholms Stad. Helmner menar på att detta förmodligen har att göra med 

vilken inställning kommunen tidigare intagit i samverkan med ideella organisationer 

där kommunen inte förespråkat en bred samverkan. Helmner trodde att Göteborgs 

Stad historiskt hade varit mer välvillig att tätt samarbeta med flera ideella 

organisationer samtidigt (Informant 2, 2016). I intervjun med Hemmingsson framkom 

samma resonemang om att den politiska traditionen skiljer sig mellan Göteborgs och 

Stockholms Stad när det gäller samverkansprojektet (Informant 1, 2016). Om det 

finns spårbundenhet från stora och breda samverkansprojekt i kommunen menar 

Helmner, liksom Hemmingsson, att det är lättare att forma samverkan mellan ideella 

organisationer och kommunen. Men som Helmner poängterar har den komplexa 

frågan om utsatta EU-medborgare påtvingat aktörerna inom Stockholms Stad att 

inhämta kunskap från varandra. Samverkan som byggs kring utsatta EU-medborgare 

är därmed nya och unika för Stockholms Stad (Informant 2, 2016). 

 Helmners resonemang om att samverkansklimatet i Stockholm tidigare inte 

var så gott går att koppla till den teoretiska diskussionen om ”partnership-poor” 

kontra ”partnership-strong” områden. Utifrån vad Helmner säger kan Stockholms 

Stad förstås som ett ”partnership-poor” område, eftersom det handlar mer om 

konkurrens än tillit och samverkan mellan olika ideella organisationer. Men enligt 

Helmners har samverkan också stärkts i Stockholms Stad. Om man tillämpar de 

teoretiska resonemangen från territoriell governance som betonar att komplexa 

problem behövs omhändertas på nydanande sätt och införliva flera parter ges en 

tydligare förklaring till utvecklingen. Territoriell governance poängterar att tydlig 

koordinering och tydligt ledarskap är förutsättningar för ett en lyckad samverkan. 

Som nämnt förändrades projektet efter första året och en tydligare rollfördelning om 

vilka arbetsuppgifter som skulle göras och hur det skulle genomföras formulerades. 

Vinternatt 2 har därmed följt receptet med tydlig koordinering, bara för att säkerställa 

t att verksamhetens arbetsuppgifter förflöt smidigt. En av grundpelarna för 

verksamheten var att inte tydligt formulera ett ledarskap utan att istället arbeta i 

samförstånd kring ett gemensamt specifikt mål. Vilket i detta fall var att lindra akut 

nöd för utsatta EU-medborgare (Helmner, 2016). Återigen uppvisas likheter till 

indikatorerna från analysschemat om att det primära är att olika aktörer, som kan 

inneha olika synvinklar, finner en gemensam nämnare.  
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 Utifrån Projekt Vinternatt 2 kan det poängteras att ett gemensamt tydligt mål 

och koordinering av arbetsinsatserna är viktiga verktyg för att uppnå ett effektivt 

arbete kring ett komplext problem. Helmner menade på att Projekt Vinternatt var ett 

lyckat projekt, något som Hemmingsson intygade (Informant 1, 2016; Informant 2, 

2016). Att inget tydligt ledarskap har formulerats har däremot inte påverkat projektet 

negativt, enligt Hemmingsson och Helmner, vilket bör vara fallet enligt territoriell 

governance.  

Crossroads i Stockholm och Göteborg – Lika, men ändå olika 

Målet med Crossroads i Göteborg och Stockholm är att behjälpa utsatta EU-

medborgare och tredjelandsmedborgare in i arbetslivet, erbjuda värme och mat samt 

motverka utanförskap genom att ge information om de rättigheter och skyldigheter 

som de har i Sverige (Stadsmissionen, 2016). Även om målen är desamma för 

Crossroads i Göteborg och Stockholm skiljer sig verksamheterna en del.   

 Crossroads i Stockholm var ursprungligen ett projekt mellan Stockholms 

Stadsmission, Frälsningsarmén, Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen och 

Europeiska Socialfonden (ESF) som påbörjades 2011. Det var Stockholms Stad och 

ESF som stod för finansieringen medan Frälsningsarmén och Stadsmissionen drev 

projektet. De första fyra åren bedrevs projektet utifrån denna projektform, men sedan 

2015 drivs verksamheten enbart av Stadsmissionen och finansieras via 

verksamhetsbidrag från Stockholms Stad (Informant 3, 2016). Anledningen till att 

samverkansprojektet påbörjades var att Stadsmissionen insåg att allt fler EU-

medborgare sökte sig till deras verksamheter. Stadsmissionen insåg att de inte hade 

tillräckligt med kulturell och språklig kompetens att hjälpa gruppen eller för den delen 

kompetens om vilka rättigheter som EU-medborgare har i en annan europeisk stad. 

Enligt Thomas Bjarke, den första projektledaren för Crossroads, var det första gången 

som Stadsmissionen samarbetade med en annan ideell organisation kring en sådan 

stor och komplex fråga. Det var även första gången som Stadsmissionen samarbetade 

kring finansiering med både Stockholms Stad och ESF samt hade ett projekt som inte 

rörde svenska medborgare (Informant 3, 2016). Resonemangen från Bjarke kring 

varför samarbetet påbörjades går att sammankoppla med Helmners resonemang om 

att ett komplext problem kräver nydanande lösningar, såsom nya former av 

samarbete. Stadsmissionen insåg att de måste bredda sin kunskap kring frågan och det 

bästa sättet att göra det var att samverka med andra aktörer. Bjarke berättade att:  
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Vi åkte runt och tittade på andra alternativ och liknade initiativ i Europa och vi åkte till 

Rumänien för att se situationen där. Vi var i alla nordiska länderna och tittade och pratade 

med våra kollegor på andra Stadsmissioner om hur de låg till hos dem (Informant 3, 2016). 

Citatet påvisar, likt territoriell governance, att för att förstå och hantera ett komplext 

problem krävs en bred kunskapsbas. Bjarke berättade även att Stadsmissionen intog 

ledarrollen i samarbetet (Informant 3, 2016), vilket enligt teorin är en god 

förutsättning för att uppnå effektiva samarbeten. Denna infallsvinkel skiljer sig dock 

från både Vinternatt 2 och IOP-avtalet i Göteborg, där det framfördes att ingen part 

innehade någon tydlig ledarroll.  

 Bjarke betonade att innan ramarna för Crossroads bestämdes genomfördes en 

”ordentligt genomgång med våra deltagare om vad det viktigaste är. Det var ganska 

entydigt att det var arbete och bostad” (Informant 3, 2016). Crossroads i Stockholm 

byggdes därmed upp genom att försöka inhämta skilda synvinklar om vad som borde 

göras och sedan koordinera vilka frågor som bör hanteras. I intervjun med Bjarke 

framkom det dock att Stockholms Stad bestämde att boende inte var en fråga som 

skulle hanteras av Crossroads. Kommunen var rädd, enligt Bjarke, att löften om 

boende ” skulle skapa ett inflöde som var ohanterligt…” (Informant 3, 2016). Utifrån 

Bjarkes resonemang framkommer det att Crossroads var villig att utvidga territoriet 

för vilka insatser som skulle utföras inom samverkansprojektet. Stockholms Stad 

däremot övertog ledarrollen från Stadsmissionen genom att till viss mån bestämma 

vilka insatser som borde genomföras i projektet. Bjarke poängterade att han i 

efterhand var glad att inte boendefråga inkluderades eftersom ” …det hade blivit för 

brett och för tungt och för stort projekt” (Informant 3, 2016). En prioritering 

genomfördes därmed och en gemensam målsättning kunde tas fram för samverkan.  

 I intervjun med Bjarke framkom det att Crossroads startades upp i Stockholm 

för att därefter spridas till Göteborg år 2012. Bjarke menade att det handlar om att 

stärka varandras kompetens och att hålla samma linje, så att de utsatta EU-

medborgarna som söker stöd på Crossroads erhåller någorlunda lika insatser 

oberoende var de befinner sig (Informant 3, 2016). Ett sådant resonemang visar på att 

Crossroads har handlat om att vidga sitt budskap till andra delar av Stadsmissionen i 

Sverige, eftersom samma komplexa problem även finns på andra ställen handlar det 

om att utvidga territoriet för att effektivare kunna hantera frågan om utsatta EU-

medborgare. I dagsläget finns Crossroads utöver i Göteborg och Stockholm också i 

Linköping, Malmö, Uppsala, Lund och Umeå. Via intervjuerna framkom det att en av 
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de största skillnaderna mellan dessa organisationer är de ekonomiska 

förutsättningarna (Informant 3, 2016; Informant 5, 2016).  

  Stadsmissionerna finansieras mycket av gåvomedlet som ges lokalt. I 

Göteborg har Crossroads finansierats utifrån gåvomedel samt via IOP-avtalet som är 

skrivet med Göteborgs stad till skillnad från i Stockholm som ursprungligen 

finansierades med både bidrag från EU och Stockholms Stad. Eftersom de 

ekonomiska förutsättningarna skiljer sig innebär det även att kvantiteten i insatserna 

skiljer från Crossroads till Crossroads (Informant 5, 2016). Exempelvis hade 

Crossroads i Stockholm en budget på närmare 20 miljoner kr fördelat på de fyra åren 

som de var ESF finansierade (Informant 3, 2016). Crossroads i Göteborg däremot har 

en budget på runt 1,4 miljoner kr per år (Informant 5, 2016). Så även om territoriet 

vidgas för att hantera en komplex fråga är de lokala förutsättningarna avgörande för 

exakt hur frågan hanteras, precis som det visade sig i analysen av 

handlingsprogrammet för Göteborgsregionen. Detta visar på problemet med att 

utvidga territoriet för att hantera en fråga på ett likartat sätt. Ekonomiska, men även 

politiska förutsättningar, skiljer sig och därmed blir det svårt att utföra samma 

insatser.  

 När det gäller beskrivningen av verksamheterna har Crossroads i Stockholm 

tagit fram en grundlig metodhandbok om hur de har arbetat, hur de önskar arbeta 

framöver, samt hur liknande samverkansprojekt kan byggas upp. Under intervjun med 

Haglund framkom det att Crossroads i Göteborg inte arbetar utifrån metodhandboken 

utan främst från sin egen projektbeskrivning. Dock har projektbeskrivningen och 

metodhandboken samma grundinställning till vad Crossroads ska göra och hur det ska 

genomföra sitt arbete, enligt Haglund (Informant 5, 2016).  

 I metodhandboken som presenterades 2014, alltså 3 år efter att Crossroads i 

Stockholm startades upp, finns ett antal intressanta punkter att analysera utifrån 

territoriell governance samt att jämföra med iakttagelserna från Vinternatt 2. En 10-

punktslista presenteras för hur ett lyckat samverkansprojekt bör struktureras. Dessa 

bygger på erfarenheterna som Crossroads i Stockholm har haft från sin verksamhet. 

Listan lyfter bland annat fram att: 
• En verksamhetsidé bör utformas utifrån omvärldsanalys och dialog med målgrupp och andra 

intressenter. 
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• Att i ett tidigt skedde komma överens om vilka organisationer som utifrån sina uppdrag, 

erfarenheter/kompetenser och resurser har bäst förutsättningar att samverka och göra skillnad 

för målgruppen. 

• Formulera och förankra en gemensam vision och värdegrund. Enas om konkreta mål för 

verksamheten. 

• Avgöra hur styrning och ledning ska utformas, för att säkerställa att verksamheten gör rätt 

saker på rätt sätt.  

• Rekrytera personal och volontärer med språkkompetens och kultursensitivitet, samt god 

kunskap om EU-migranters rättigheter och skyldigheter i Sverige. 

• Komma överens om vilka metodprinciper som ska styra verksamheten, för att uppnå 

verksamhetens mål. 

• Trygga former för löpande deltagarmedverkan/deltagardialog, för att säkerställa att 

verksamheten är relevant för målgruppen och anpassas/utvecklas för att möta nya behov som 

uppstår. 

• Var beredd att sprida erfarenheter och lärdomar, samt att aktivt arbeta med påverkan och 

opinionsbildning för att motverka strukturella hinder och brister. (Gjärde, 2014:4) 

Listan lyfter fram liknande resonemang som territoriell governance anser är 

förutsättningar för att uppnå ett effektivt samarbetsprojekt. Exempelvis att formulera 

en målsättning, att inhämta kunskap från målgruppen, att tydligt koordinera arbetet, 

att formulera ett tydligt ledarskap och att sprida kunskap för att vidga territoriet.  

 I metodhandboken diskuteras det att en av de främsta anledningarna till varför 

Crossroads ansågs som ett lyckat projekt, utifrån egen utsago, var att 

samarbetskulturen i Stockholm var god sedan tidigare mellan myndigheter, lokala 

politiker och ideella organisationer (Gjärde, 2014:12). I intervjun med Helmner 

framkom, som nämnt, en totalt motsatt bild. Helmner definierar de större ideella 

organisationerna, såsom Stadsmissionen, som ”institut” (Informant 2, 2016). Vilket 

antyder att de inte är lika flexibla inför nya utmaningar eller inför ändringar av hur 

samverkansprojekt kan formuleras. ”Instituten” är vana att arbeta på ett visst sätt och 

oftast är det utifrån en tydlig beställar-utförare roll, enligt Helmner (Informant 2, 

2016). Bjarke motsäger denna bild och poängterar att Crossroads likt projekt 

Vinternatt 2 bygger på helt nya samverkansmodeller. Däremot bekräftar Bjarke 

Helmners bild när det gäller det första projekt Vinternatt. Bjarke betonar att 

kommunen tydligt gick ut och frågade vem som kunde omhänderta uppgiften och att 

Stadsmissionen och Frälsningsarmén ”räckte upp handen” för att utföra uppgiften 

(Informant 3, 2016). Två skilda bilder uppstår därmed huruvida Stockholms Stad kan 

definieras som ett ”partnership-strong” område eller inte. Vilket i sin tur tydliggör att 
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tilliten och transparensen mellan de ideella organisationerna inte är så god. Om 

Stockholms Stad likt Göteborgs Stad ingår ett IOP-avtal som inkluderar både 

Crossroads och Projekt Vinternatt 2 visar analysen att det finns en uppenbar risk för 

konflikter mellan de två berörda organisationerna. Detta skulle därför kunna påverka 

målsättningen i ett större territoriellt samverkansprojekt negativt.  

Sammanfattning samverkansprojekten 

Förutsättningarna för effektiva samarbetsprojekt skiljer sig mellan Göteborgs och 

Stockholms Stad i och med att Göteborg stad har tagit fram ett IOP-avtal mellan 

kommunen och de ideella organisationerna. I avtalet formuleras det tydligt vilken 

ideell organisation som ska göra vad och att samverkan måste genomsyras av tillit 

samt god transparens. Under intervjuerna med aktörerna i Göteborgs Stad framkom 

en unisont positiv bild av att IOP-avtalet är till nytta för alla parter, men framförallt 

utsatta EU-medborgare. Eftersom ett IOP-avtal också bygger på principen att de 

ideella organisationerna presenterar vilka insatser som ska genomföras till kommunen 

och inte tvärtom förändras maktpositioneringen mellan aktörerna. Mer makt fördelas 

till de ideella organisationerna likt territoriell governance förespråkar. Utifrån 

intervjuerna med aktörerna i Göteborgs Stad framkommer det även att kommunen har 

präglats av historiskt god samverkan mellan de offentliga och de ideella 

organisationerna, men även ideella organisationer emellan. Göteborgs Stad kan 

därmed definieras som ett ”partnership-strong” område vilket i sin tur stärker tanken 

om att spårbundenheten från tidigare samverkansprojekt och ett IOP-avtal innebär 

goda förutsättningar för effektiva samarbeten när komplexa problem uppdagas.  

 I Stockholms Stad har inget IOP-avtal skrivits utan två separata 

samverkansprojekt har analyserats. Vad som framkom är att kommunen gick ut och 

efterfrågade hjälp från ideella organisationer i frågan om utsatta EU-medborgare, 

vilket är det motsatta av vad som hände i Göteborgs Stad. Det som präglar Projekt 

Vinternatt 2 är att kunskapen från målgruppen är elementär för att 

samverkansprojektet ska uppfattas som en insats som faktiskt hjälper utsatta EU-

medborgare utifrån deras önskemål. Projektet har även utvecklats från att vara löst till 

att bli mer strikt formulerat för att förtydliga arbetsfördelningen. Magnus Helmner 

som var samordnare för projektet antydde också att samtalsklimatet har förändrats 

från tydlig konkurrens mellan ideella aktörer till mer samarbete i Stockholms Stad. 

Detta exemplifierar att komplexa problem mycket väl kan vara en grogrund till att 
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effektivare samarbeten. Det framkommer även i intervjun med Thomas Bjarke att 

arbetet kring utsatta EU-medborgare kräver nydanande lösningar och 

samverkansprojekt.  

 Crossroads i Stockholm och Göteborg har haft skilda ekonomiska 

förutsättningar för att genomföra insatser. Trots detta har arbetsmetoden som växte 

fram från Crossroads Stockholm spridit sig i Sverige, vilket påvisar att utvidgning av 

ett territorium även innefattar samverkansmetoder till liknande organisationer i landet 

och inte bara kommuners arbete, såsom fallet är med Göteborgs Stad. 

 I de undersökta samverkansprojekten har de framkommit att alla anser att 

deras samverkansmodeller bör få spridning i Sverige eftersom de, enligt egen utsago, 

har varit lyckade och effektiva samverkansprojekt. Det handlar därmed om att sprida 

kunskapen för hur ett komplext problem kan hanteras. För samverkansprojekten 

uppträder därför en mjuk gränsdragning där kunskapen för hur man samverkar är 

avgörande. De kommunala gränserna är därmed inte det som avgör territoriets storlek 

för att omhänderta frågan om utsatta EU-medborgare utan istället handlar det om 

vilka förutsättningar olika aktörer har för att samverka. 

Framtida arbete för utsatta EU-medborgare  

I februari 2016 presenterades utredningen SOU 2016:6 Framtid sökes - 

Slutredovisning av nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. Den 

nationella samordnaren Martin Vallfridsson hade tillsammans med sitt team i över ett 

år försökt skapa sig en bild över hur svenska kommuner arbetade med utsatta EU-

medborgare. Utredningen var tänkt som ett initialt verktyg för att tydligare 

sammanlänka insatserna som görs i Sverige och för att försöka skapa en mer enhetlig 

bild om vilka insatser som bör genomföras. Några av slutsatserna och 

rekommendationerna som presenterades i rapporten är följande:  
• Kommuner och det svenska samhället ska inte uppmuntra att barn tas med till Sverige om inte 

boendesituationen kan lösas på ett acceptabelt sätt. Utredningen antyder att i de sju svenska 

kommuner där barn främst har varit har kommunerna indirekt agerat på sådant vis som 

uppmuntrar barn att följa med till Sverige. 

• ”Att skänka pengar till de som tigger riskerar att cementera tiggarrollen och inte leda till 

någon långsiktig förändring för gruppen… tiggarrollen riskerar att gå till arv till nästa 

generation” (SOU 2016:6, 10). Svenskar uppmuntras att stötta organisationer som arbetar i 

hemländerna istället för att ge pengar till individer som tigger. 

• Länsstyrelserna i Sverige rekommenderas att omhänderta uppdraget att samordna arbetet 

kring utsatta EU-medborgare regionalt och samtidigt uppmuntra engagemanget från 
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civilsamhället. Länsstyrelsen i Stockholms län i sin tur ska tilldelas det övergripande 

uppdraget att samla de regionala lägesbilderna till en nationell (SOU 2016:6,8-10). 

Det är viktigt att poängtera att de intervjuade aktörerna i avhandlingen var positiva till 

att en statlig utredning hade genomförts, eftersom det kunde leda till en tydligare 

nationell samordning. Samtidigt fanns det flera punkter som kritiserades av de 

intervjuade informanterna. De ideella organisationerna i Göteborgs stad var mest 

kritiska till utredningen. För det första ansågs det att utredningen inte hade tagit 

tillvara på Räddningsmissionen och Crossroads i Göteborgs kunskap om utsatta EU-

medborgare, speciellt i frågan om barn till utsatta EU-medborgare. Exempelvis 

menade Falk på att de har tilldelat information om sina insatser till den statliga 

utredningen som hon anser inte hade tillvaratagits (Informant 6, 2016). 

 I frågan om att främst stötta organisationer som arbetar i hemländerna var alla 

ideella organisationer i Göteborg och Woodall från Göteborgs Stad lite frågande till 

inställningen. En enstämmig åsikt framkom från informanterna om att det är viktigt 

att stötta de människor som faktiskt befinner sig i Sverige i detta nu (Informant 4, 

2016; Informant 5, 2016; Informant 6, 2016). Woodall poängterade att kommunen 

hade sett på forskning som visade att direktbistånd innebär stor hjälp till den utsatta 

gruppen. Hon menade att det handlar om att ha tilltro till att målgruppen själv har 

kunskap om hur de kan ta sig ur den utsatta situationen. Woodall berättade att hon 

själv sett hur de som tigger i Sverige investerar pengarna i sina hem och använder de 

för att köpa skoluniformer till sina barn (Informant 4, 2016).  

 Helmner, projektledaren för Projekt Vinternatt 2, förde under intervjun fram 

att det finns en risk att utredningen avhumaniserar målgruppen i och med att en viss 

förenkling sker när det talas om att antingen hjälpa i Sverige eller i hemländerna. Det 

viktiga är att ha dubbelriktade insatser, både att hjälpa i Sverige och i hemländerna. 

Oron finns bland de ideella organisationerna i både Stockholm och Göteborg att 

kommunerna skulle bli mer restriktiva i sitt arbete, eftersom utredningen betonar att 

insatserna främst bör riktas mot hemländerna. Helmner betonade att utredningen ger 

verktyg till tjänstemännen i kommunerna att bygga upp en långsiktig lösning, men att 

dessa verktyg i mångt och mycket bygger på att minska insatserna gentemot 

målgruppen i kommunerna (Informant 2, 2016). Hemmingsson poängterade att de 

inte kan utgå från slutsatserna som förs fram i utredningen utan de måste invänta 

beslut från kommunfullmäktige. Hemmingsson var dock nöjd att någon statlig instans 

gavs det nationella samordningsansvaret, allt för att ”slippa uppfinna hjulet på nytt” 
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för varje insats som ska erbjudas (Informant 1, 2016). Detta leder till det sista 

förslaget från utredningen och som också tydligt sammankopplas med avhandlingens 

teori om att utvidga territoriet för att mer effektivt hantera en komplex fråga, 

nämligen att ge länsstyrelserna i Sverige ett samordnande ansvar. 

 I intervjun med aktörerna från Göteborgs Stad uppvisades en oro över att 

arbetet som de har utfört och insatserna som de har beslutat om kan bli lidande om 

länsstyrelsen intar det överordnade ansvaret. Detta eftersom Göteborgs stad redan har 

ett samordnande ansvar i Göteborgsregionen. Woodall ifrågasatte hur det egentligen 

var tänkt att länsstyrelsen skulle överta ansvaret, eftersom det i slutändan är den 

politiska viljan i varje enskild kommun som avgör vilka insatser som ska erbjudas 

(Informant 4, 2016). Resonemanget från Woodall lyfter fram en av brännpunkterna 

när det gäller problematiken att samordna insatserna nationellt. Det kommunala 

självstyret är starkt i Sverige och kommunerna är de som i slutändan tar ansvar för 

vilka insatser som ska utföras, likt kommunallagstiftning och lokaliseringsprincipen 

fastställer. Som nämnt tidigare menade Haglund på Crossroads i Göteborg på att 

”svarte-petter” spelet måste upphöra och kommunerna måste ta ansvaret som är ålagt 

dem för alla individer som befinner sig inom kommungränsen (Informant 5, 2016). 

Falk, från Göteborgs Räddningsmission, antydde samma sak under intervjun genom 

att poängtera att bara för det finns nationell samordning så motsätter det inte att 

specifika kommunala insatser genomförs (Informant 6, 2016). 

 Att utvidga territoriet till länsstyrelsen får alltså en hel del kritik av de 

intervjuade aktörerna. Utifrån resonemangen ovan är det uppenbart att aktörerna anser 

att det kommer vara svårt att koordinera arbetet mellan ännu fler och nya aktörer. 

Utredningen får även kritik för att den enbart inhämtar kunskap från ideella 

organisationer som redan arbetar med insatserna som förespråkas, nämligen insatser i 

hemlandet (Informant 5, 2016; Informant 6, 2016). Därmed minskar möjligheterna att 

uppnå effektiva och hållbara samverkansprojekt eftersom flera skilda synvinklar 

bortprioriteras och en likformighet skapas bland aktörer som anser samma sak. Det 

kommer därmed bli svårt att erhålla legitimitet för inriktningen på 

samverkansprojekten.  

 Utvidgning av territoriet till regionala och nationella nivåer verkar därmed bli 

svårt utifrån informanternas resonemang. Det blir intressant att se om förslagen från 

utredningen förverkligas och hur de i sådana fall påverkar arbetet kring utsatta EU-

medborgare i Stockholm och Göteborgs Stad. Om den statliga utredningen dock ska 
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uppnå sitt mål om en nationell samordning måste frågan kring skolgång hanteras och 

förtydligas, annars finns risk för att konflikter mellan kommuner och ideella 

organisationer uppstår.  

 I april 2016 bekräftades det att länsstyrelsen i Stockholm ska tilldelas 

uppdraget under 2016-2017 och att deras uppgifter blir att:  
• Stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, kommuner, civila samhället 

och andra relevanta aktörer som möter målgruppen, 

• utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande 

aktörerna, samt 

• inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra aktörer i frågor om hur 

arbetet och samverkan kan bedrivas på ett ändamålsenligt och likformigt sätt. (Länsstyrelsen 

Stockholm, 2016)  

Avslutande diskussion 

Avhandlingens hade som syfte att analysera hur Göteborgs och Stockholms Stad 

agerar samt samverkar med ideella organisationer i frågan kring utsatta EU-

medborgare och huruvida tillvägagångssätten kan anses vara effektiva utifrån 

territoriell governance. Två frågeställningar formulerades för att besvara syftet. 

Den första frågan lyfte fram vad kommunerna anser är ett ändamålsenligt sätt att 

agera i frågan om utsatta EU-medborgare och på vilka punkter kommunerna 

tillvägagångssätt skilde sig. Den andra frågan berörde hur kommunerna samarbetade 

med ideella och vilka förutsättningar kommunerna hade för att skapa effektiva 

samverkansprojekt enligt avhandlingens teori, territoriell governance.  

 Den avslutande diskussionen kommer kortfattat besvara avhandlingens 

frågeställningar samt relatera till den tidigare forskningen och avhandlingens teori. 

Avslutningsvis förs även en kortare diskussion om vilken riktning Sverige bör eller 

kan ta när det gäller insatserna som riktas mot utsatta EU-medborgare. 

Vad anses som ändamålsenligt och vilka skillnader uppdagades? 

I och med att frågan om utsatta EU-medborgare anses komplex och att den rådande 

svenska lagstiftningen erbjuder stora tolkningsmöjligheter har avhandlingen visat att 

kommunerna anser att det är ändamålsenligt att samverka med ideella organisationer 

och formulera tydliga handlingsplaner. Båda kommunerna har upprättat 

tjänstemannaroller vars uppdrag är att samordna insatserna som utförs i kommunen. 
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Insatserna som har analyserats har handlat om att försöka stärka målgruppen genom 

att erbjuda information, samt erbjuda olika insatser för att lindra akut nöd.  

 I båda kommuner har det synliggjorts att kunskapsinhämtning utgår från en 

specifik metod. Kommunerna inser att de inte har tillräckligt med kunskap kring 

utsatta EU-medborgare, de vänder sig då till ideella organisationer som arbetar 

närmare målgruppen. De ideella organisationerna inhämtar kunskap och har en dialog 

med de utsatta EU-medborgarna vilket sedan förmedlas till kommunen, något som är 

en metod som rekommenderades i Jennie Danielssons kartläggning. Men likt Nicklas 

Enroths påvisade i sin studie behöver inte institutionella likheter vara likställt 

liknande insatser eller förhållningssätt. Det har visat sig vara fallet med avhandlingens 

två undersökta kommuner.  

Skillnaderna 

Avhandlingen har synliggjort två avgörande skillnader i hur kommunerna agerar. För 

det första utgår Stockholms Stad från positionen om att samarbete med 

kranskommuner inte är väsentligt. Detta eftersom antalet utsatta EU-medborgare 

skiljer sig så pass markant, men också för att kranskommunerna anser att det finns 

mer relevanta frågor att omhänderta. Göteborgs Stad däremot utgår från en motsatt 

position och har valt att utvidga sitt territorium genom att upprätta en handlingsplan 

som inkluderar totalt tolv kranskommuner. 

 Vad avhandlingen har visat är att även om kommunerna i Göteborgsregionen 

har formulerat ett gemensamt handlingsprogram och har samma problembild innehar 

de inte samma möjligheter att utföra insatserna som föreslås. Varför anses det då 

relevant att formulera ett gemensamt handlingsprogram? En av anledningarna till det 

kan stavas IOP-avtal, vilket är den andra stora tydliga skillnaden i hur kommunerna 

agerar i frågan kring utsatta EU-medborgare.  

 I och med att Göteborgs Stad har formulerat ett IOP-avtal som tydligt 

formulerar alla insatser och samverkansprojekt som kommunen har med ideella 

organisationer skapas förutsättningar för att behjälpa utsatta EU-medborgare även i 

kranskommunerna. Tesen stärks utifrån det faktum att avhandlingen har visat att 

kranskommuner hänvisar utsatta EU-medborgare till Göteborgs Stad, men också via 

Danielssons kartläggning som betonar att många är bosatta i kommunen och söker sig 

till kranskommunerna för försörjning. Det blir uppenbart att Göteborgs Stad intar en 

position av att vara en moralisk ledarroll för hur en kommun bör agera. 
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Resonemanget stärks ytterligare då Göteborgs Stad är en av få kommuner i Sverige 

som erbjuder skolgång för barn till utsatta EU-medborgare.  

 Göteborgs Stad utgår från en mjuk gränsdragning genom att utvidga sitt 

territorium för att sprida kunskapen som de innehar, men också för att säkerställa att 

målgruppen erhåller de insatser som kommunen anser att utsatta EU-medborgare bör 

erhålla. Kommunen har därmed inte någon uppenbar inriktning att gällande 

lagstiftning är en avgörande faktor för att samverka med kranskommunerna. Detta 

bekräftas i hur handlingsprogrammet diskuterar och förhåller sig till skolfrågan - olika 

förhållningsätt mellan kommuner ses inte som ett problem. Detta tyder i sin tur på, 

såsom teorin påpekar, att ett territorium är dynamiskt och varierar i storlek beroende 

på vilka aktörer som är villiga att inneha samma målsättning för hur en komplex 

problemställning bör hanteras. Som en följd av det har Göteborgs Stad valt att inte 

tydligt formulera någon målsättning, utan istället agera utifrån en mer diffus 

värdegrund som möjliggör olika förhållningsätt. 

 Stockholms Stad är som nämnt inte villig att inta samma roll för sitt 

närområde utan de är istället måna om att agera sin primära målsättning om att 

försöka lindra akut nöd för utsatta EU-medborgare inom sitt förutbestämda 

territorium. Avhandlingen kan påvisa att Stockholms Stad arbetar utifrån ett icke-

dynamiskt förutbestämt territorium, den kommunala gränsen, och att utgångspunkten 

är samma tolkning av gällande lagstiftningar. Detta medför att en tydlig målsättning 

även har förankrats hos alla berörda parter, nämligen att lindra akut nöd. Stockholms 

Stad har som följd av detta uppvisat en tydlig ledarroll för att säkerställa att alla 

aktörer arbetar gentemot samma målsättning. Detta bekräftades i avhandlingen när det 

visade sig att kommunen beslutade i uppstarten av Crossroads att boplatser inte skulle 

ingå i insatsen.   

 Avhandlingen har påvisat att trots Stockholms Stad och Göteborgs Stad 

uppvisar vissa likheter så utgår de från olika förhållningsätt gällande vad som är ett 

ändamålsenligt sätt att agera. En relevant följdfråga av en sådan slutsats är om också 

förutsättningarna för att upprätta effektiva och hållbara samverkansprojekt skiljer sig 

mellan kommunerna.  



 60 

Hur försöker Göteborgs och Stockholms stad uppnå effektiva och hållbara 

samverkansprojekt? 

Två skilda metoder för hur kommunerna samverkar med ideella organisationer 

uppvisas i avhandlingen. Göteborgs Stad har valt att samla alla insatser som 

kommunen har gentemot utsatta EU-medborgare inom ett och samma avtal, IOP-

avtalet. Stockholms Stad samverkar istället enskilt med de ideella organisationerna 

och har därför inte samma övergripande avtal som koordinerar insatserna i 

kommunen.  

 IOP-avtalet i Göteborg uppvisar flera likheter till analysschemats indikatorer: 

Skilda synvinklar tillåts men inte så pass motsatta att de påverkar 

samverkansprojektet: Tillit och transparens uppvisas mellan aktörerna, konflikter 

avtalas antingen bort (exempelvis campingplatsfrågan), eller hanteras i konsensus av 

alla berörda aktörer, kunskap inhämtas inte bara från målgruppen och de ideella 

organisationerna utan också från tidigare samverkansprojekt i kommunen. 

Avhandlingen har visat att en spårbundenhet och en historia som ett ”partnership-

strong” område har påverkat förutsättningarna till en god samverkan i Göteborgs Stad 

positivt. Den enda punkten som territoriell governance anser är elementär men som 

IOP-avtalet inte uppvisar är den om att någon part bör inneha en tydlig ledarroll. 

Analysen uppvisar att Göteborgs Stad anpassar sig efter omgivningen gällande vilken 

roll de intar i olika samverkansprojekt. I Göteborgsregionen intar de en tydlig 

ledarroll, medan i IOP-avtalet intar de en roll som är mer likställd de ideella 

organisationerna. Azedah Pezeshk menade på i sin avhandling att kommunen dock 

innehar en tydlig ledarroll i IOP-avtalet och att de ideella organisationerna inte 

påverkade utformningen av avtalet i någon större grad. Denna bild bekräftades initialt 

av Falk på Göteborgs räddningsmission, men hon menade också på att Göteborgs 

Stad har tonat ned sin ledarroll allt eftersom tilliten ökat till de ideella 

organisationerna. I och med det bekräftas Renate Minas och Nicklas Enroths 

slutsatser från deras europeiska jämförelsestudie om att de ideella organisationerna 

påverkar vilka insatser som utförs, samt hur de ska utföras. Ett IOP-avtal kan därför 

utifrån territoriell governance tolkas som en effektiv och hållbar samverkansmodell 

som faktiskt bidrar till att hantera ett komplext problem, även om inget tydligt 

ledarskap formulerats.  

 Varför ett tydligt ledarskap är en viktig förutsättning för att skapa en effektiv 

samverkansmodell kan i sin tur verka motsägelsefullt. Samverkan bör bygga på idén, 
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som formuleras i IOP-avtalet, om att lyfta upp aktörerna som i utgångsläget har 

mindre makt samt nedtona de offentliga aktörernas medfödda maktövertag. Samtidigt 

kan aldrig maktpositionen i samverkan mellan ideella och offentliga organisationer 

helt likställas. Avhandlingen har påvisat att kommunerna i stor grad bidrar 

ekonomiskt till de ideella organisationerna, samtidigt som de också innehar ett 

demokratiskt ansvar som inte kan åläggas ideella organisationer. Men eftersom 

kommunerna i många fall behöver agera utifrån otydlig lagstiftning är det förståeligt 

att de också ger större befogenheter till ideella organisationer. Kontentan blir att 

kommuner minskar sin maktposition samtidigt som ideella organisationer ökar sin. 

Om nu avhandlingen har visat att IOP-avtalet i många fall är synonymt med ett 

effektivt och hållbart samverkansprojekt kan det frågas varför modellen inte är 

etablerad i Stockholm ännu? 

 Vad som verkar vara en stark bidragande faktor till varför inget IOP-avtal 

tagits fram i Stockholm är den bristfälliga historiska tilliten mellan ideella 

organisationer. Tidigare var konkurrensen hårdare för att erhålla bidrag från 

kommunen, men nu har de ideella organisationerna insett att de måste samverka för 

att faktiskt kunna utföra insatser som behjälper målgruppen. Samtalsklimatet i 

Stockholms Stad har förbättrats mellan olika ideella organisationer med anledning av 

att frågan om utsatta EU-medborgare har kommit upp på dagordningen. Detta 

synliggörs i både Crossroads Stockholm och Projekt Vinternatt 2 eftersom både 

projekten inkluderar flera ideella organisationer. Territoriell governance menar på att 

när samverkansprojekt uppstår för att hantera komplexa problemställningar, och dessa 

anses var effektiva och hållbara, ökar möjligheten till bättre sammanhållning inom det 

definierade territoriet. Avhandlingen har visat att frågan om utsatta EU-medborgare 

har medfört att nya former av samverkansprojekt uppstått i Stockholms Stad vilket 

medför att kommunen kan anses alltmer som ett område som blir mer och mer 

”partnership-strong”. Vad som också är intressant att lyfta fram är att i 

samverkansprojekten som analyserats i Stockholms Stad framkommer det att 

kommunen intar en stark ledarroll och försöker styra hur insatserna ska formas. 

Denna slutsats ligger mer i linje med Pezeshk slutsats och motsäger Minas och 

Enroths slutsats.  

 Avhandlingen kan därmed också påvisa att Stockholms Stad styr insatserna 

mer strikt än vad som är fallet i Göteborgs Stad. Framförallt kan dock avhandlingen 

visa att de historiska relationerna mellan olika aktörer är en av de starkaste 
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anledningarna för att uppnå effektiva och hållbara samverkansmodeller. Frågan är 

bara hur detta ska fungera om ytterligare aktörer ska införlivas i arbetet kring utsatta 

EU-medborgare, likt den statliga utredningen förespråkar. 

Hur bör frågan kring utsatta EU-medborgare hanteras i Sverige? 

Om tidigare samverkansprojekt och relationer mellan aktörer är starkt bidragande 

orsaker till skapa effektiva och hållbara samverkansprojekt är det förståeligt att alla 

intervjuade aktörer ställer sig frågande till hur en regional och nationell samordning 

ska uppnås. Frågan som kan ställas är varför en nationell samordning ens är relevant. 

Det uppenbara svaret på den frågan är att det behövs för att behjälpa den utsatta 

målgruppen och säkerställa att oavsett var man befinner sig så erbjuds liknande 

insatser. Men det kommunala självstyret är starkt i Sverige, gällande lagstiftning 

möjliggör stort tolkningsutrymme och de organisatoriska möjligheterna till att erbjuda 

relevanta insatser skiljer sig mellan kommuner. Skulle en potentiell lösning vara att 

skapa en form av regionalt IOP-avtal i varje svenskt län? Problem som skulle kunna 

uppstå i kölvattnet av en sådan samverkan är att länsstyrelsen intar en tydlig 

maktposition och då eventuellt hamnar i konflikt med både kommuner och ideella 

organisationer. En form av mulit-level governance samverkan skulle uppstå som i sin 

tur kritiseras av territoriell governance eftersom en sådan samverkan blir allt för 

statisk.  

 Tyvärr verkar en tydligare nationell inriktning redan ha utformats som bygger 

på negativt klingande signalpolitik istället för lyckosamma samverkansmodeller. En 

kartläggning av SVT från den 29 juli 2016 visar att med anledning av 

rekommendationerna i den statliga utredningen, om att hellre ge bidrag till 

organisationer i hemlandet än till individerna som tigger på de svenska gatorna, har 

svenska medborgare börjat ge allt mindre bidrag (Persson, 2016). Detta var en farhåga 

som även informanterna i avhandlingen förde fram. Dock beger sig fortfarande utsatta 

EU-medborgare till Sverige eftersom de fortfarande anser att inkomstmöjligheterna är 

större här (Persson, 2016). Men om de inte erhåller några pengar är frågan hur länge 

de fortsätter söka sig till Sverige. En ytterst komplex fråga hanteras därmed genom att 

försvåra för en redan utsatta målgrupp, istället för att använda och bygga vidare på 

lyckade samverkansmodeller som kan bidra till lyfta upp utsatta EU-medborgare från 

sin position. 
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Vidare forskning 

Under avhandlingens intervjuer framkom det att Linköpings kommun också ingått 

IOP-avtal gällande utsatta EU-medborgare (Informant, 4, 2016). En jämförelse mellan 

Göteborgs Stad och Linköping kommun vore således intressant för att se om 

Linköping också uppvisar god spårbundenhet från tidigare samverkansprojekt.  

 Eftersom territoriell governance har visat sig vara en användbar teori för att 

undersöka hur samverkansprojekt utformas och förändras när komplexa frågor 

hanteras vore det intressant att applicera teorin på andra komplexa frågor. Exempelvis 

på hur svenska kommuner agerar gällande flyktingfrågan.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågeformuläret som används till intervjun med Linn Hemmingsson 

Frågeformuläret som visas nedan var till intervjun med Linn Hemmingsson. Viktigt 
att framföra är att teoribeskrivningen som gavs till informanterna inte 
överensstämmer med hur avhandlingen slutgiltiga teoretiska ramverk formulerades. 
Detta i sin tur påverkade inte svaren eftersom samma teori fortsatt användes i 
avhandlingen 
 

Intervjuguide 

Kortfattad presentation av avhandlingen 
Avhandlingen syftar till att jämföra hur Stockholm Stad och Göteborg Stad agerar i 
sitt arbete gällande utsatta EU-medborgare. Detta görs utifrån teoribildningen 
territoriell governance som ser närmare på tre olika teman för att belysa hur ett 
gemensamt arbete kring en specifik fråga ser ut. I mitt fall handlar det om arbetet 
kring utsatta EU-medborgare. De tre teman är: 

• Vertikal samordning – belyser främst avtal som skrivits mellan olika aktörer, 
men även hierarkin och maktordningen mellan aktörer som arbetar kring 
frågan med utsatta EU-medborgare.  

• Horisontell samordning – belyser främst samordningen med att koordinera 
skilda politiska sakfrågor som berör utsatta EU-medborgare. Belyser även 
samordningen mellan kommuner i Sverige. 

• Lokala och politiska förutsättningar – belyser främst förutsättningarna som 
finns för att uppnå goda/effektiva resultat, men också hur olika uppfattningar 
kring utsatta EU-medborgare hanteras, diskuteras och påverkar arbetet. 

Övergripande frågor 
• Var vänlig att kortfattat beskriva din roll som kommunal samordnare för 

utsatta EU-medborgare 
• Vilka inbegrips i definitionen utsatta EU-medborgare enligt er? Varifrån 

kommer dessa utsatta EU-medborgare främst 
• Hur många utsatta EU-medborgare uppskattar ni att det finns i kommunen? 

 
Tema 1 – Styrdokument och samverkan med organisationer i kommunen 

• Har kommunen tagit fram några handlingsplaner alternativt några 
styrdokument som berör utsatta EU-medborgare?  

o Budgeten för 2016 sa att 10,3 miljoner var tilldelat som stöd till utsatta 
EU-medborgare. Hur fördelas dessa? 

• Finns det några riktlinjer från EU för hur ni ska arbeta/agera kring utsatta EU-
medborgare?  

• Finns det några riktlinjer från länsstyrelsen respektive Sveriges regering hur ni 
ska arbeta/agera kring utsatta EU-medborgare?  
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• Får ni finansiellt stöd från antingen EU eller Regeringen som berör specifikt 
ert arbete med utsatta EU-medborgare? 

• Vilka ideella organisationer samverkar ni med?  
o Har ni skrivit några formella avtal med ideella organisationer gällande 

arbetet kring utsatta EU-medborgare? Vad berör dessa avtal i så fall? 
o Finns det några organisationer ni inte valt att samarbeta med, i så fall 

varför? 
o Finns det några eventuella problem för kommunen att samarbeta med 

ideella organisationer? 
• Samarbetar ni även med några andra aktörer som inte är ideella organisationer, 

i sådana fall vilka? 
• Anser du att någon aktör innehar en tydlig ledarroll eller handlar det mer om 

ett gemensamt ledarskap när det gäller utsatta EU-medborgare? 
 
Tema 2 – Prioriteringar av politiska sakfrågor och samverkan med andra kommuner 

• Anser kommunen att någon politisk fråga är överordnad när det gäller utsatta 
EU-medborgare (bosättningar, nödbistånd, hälso- och sjukvård, 
barnperspektivet samt erbjudande av eventuellt jobb)? 

• Anser kommunen att någon politisk fråga gällande utsatta EU-medborgare 
bättre omhändertas av ideella organisationer istället för den offentliga sektorn? 

• Samarbetar ni med några andra kommuner när det gäller utsatta EU-
medborgare? 

o Är det kring någon specifik politisk fråga (nämnda ovan) ni 
samverkar? 

• Anser ni att någon kommun i Sverige kan ses som en förgrundsfigur när det 
gäller arbetet kring utsatta EU-medborgare?  

• Anser ni att arbetet som utförs i kommunen får positiv respons från andra 
kommuner i Sverige? 

 
Tema 3 – Lokala och politiska förutsättningar 

• Vad är målet med ert arbete kring utsatta EU-medborgare? 
• Med de aktörer som kommunen ingått ett samarbete med, litar ni på att alla 

arbetar mot ett gemensamt mål? Hur hanterar ni eventuella olika 
målsättningar? 

• Har ni upplevt några intressekonflikter med aktörerna som ni samverkar med?  
• Anser ni att det finns en gemensam bild, bland aktörer som ni samverkar med, 

om vilket som är den mest effektiva arbetsmetoden? 
• Vilken är kommunens respektive de andra aktörernas viktigaste roll? 
• Anser ni att kunskapen som finns kring frågan utsatta EU-medborgare tas 

tillvara?  
o Vilken kunskap anser ni är viktigast/bör prioriteras? 
o Utesluts någon kunskap som kunde bidragit till effektivare arbete? 
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• Har tidigare samverkansprojekt med ideella organisationer underlättat det 
gemensamma arbetet kring utsatta EU-medborgare? 

• Anser ni att arbetet kring utsatta EU-medborgare bör främst hanteras ur ett 
kommunalt perspektiv eller ett nationellt perspektiv?  

• Hur tror ni den nyligen släppta offentliga utredningen om utsatta EU-
medborgare kommer påverka det framtida arbetet? 
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Bilaga 2 – Insatserna som presenteras i handlingsprogrammet för Stockholms Stad 

1. Utöka antalet Vinternattplatser till 130  
2. Ge fortsatt stöd till verksamheten Crossroads 
3. Utöka stödet till dagverksamheter drivna av ideella organisationer 
4. Att ta fram förslag avseende Sommarnattplatser för målgruppen 
5. Socialnämnden uppmanas ta fram evakueringslokaler för individer som blivit 

avhysta. 
6. Stadsdelsnämnden uppmanas samverka med socialnämnden och bidra med 

resurspersoner vid avhysningar 
7. Stadsledningskontoret ska tillsammans med berörda förvaltningar upprätta 

rutiner kring avhysningar. 
8. Socialnämnden bör fortsätta ha en samordnare för arbetet kring utsatta EU-

medborgare. 
9. Förstärka Stockholms Stads socialjour som arbetar med nödprövning för 

målgruppen 
10. Fortsätta erbjuda hemresor vid nödsituationer. 
11. Göra en sammanställning av kyrkors/trossamfunds och ideella sektorns 

insatser i hemländerna. 
12. Kulturnämnden bör undersöka möjligheten att i samband med lämpliga 

arrangemang i hemländerna underlätta för ideella organisationer att delta. 
13. Stadsledningskontoret och socialnämnden bör utöka samverkan kring 

målgruppen med andra landsting, kommuner, polis, ambassader, ideella 
organisationer och kyrkor/trossamfund. 

14. Uppmanas söka projektmedel från FEAD.  
15. Socialnämnden ska erhålla 5,3 miljoner från Centrala medelsreserven 2: Till 

kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov för sina insatser. 
16. Berörda nämnder ska återrapportera, främst i arbetet kring avhysningar. 
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Bilaga 3 – Insatserna som föreslås av Göteborgsregionen i handlingsprogrammet 

Hur kan kommunerna få mer kunskap i frågor som rör EU-medborgare som befinner 
sig i socialt och ekonomiskt utsatta situationer? 

• Kommuner ska aktivt hålla sig uppdaterade om det aktuella kunskapsläget  
• Nya initiativ bör tas med grund i forskning och utifrån kommunernas behov 

att erhålla mer kunskap. 
• Kommuner ska samarbeta sinsemellan och med andra aktörer såsom 

myndigheter och ideella organisationer på både lokal, regional, nationell och 
internationell nivå för att öka kunskapen. 

• Kommunerna bör söka europeiska fondmedel för att pröva nya metoder 
• Kommunerna bör även stärka kontakten med hemkommunerna för de utsatta 

EU-medborgarna. 
Hur bör kommunerna bedöma barns situation och hur bör kommunerna se på barns 
rätt till skola? 

• Kommunerna ska bedriva ett uppsökande arbete för att särskilt 
uppmärksamma om det finns barn 

• Vid bedömning av familjens behov ska alltid barnets bästa stå i första rummet. 
• Både dialog och skriftlig information till vårdnadshavarna är viktigt. 
• Om barn befinner sig en olämplig miljö ska bedömning om barnets behov om 

omedelbart skydd genomföras.  
• Barn till utsatta EU-medborgare ska ha möjlighet till utbildning i Göteborgs 

Stad och de övriga kommunerna. 
• Varje kommun måste ha beredskap för att hantera information om eleverna i 

dokumentationssystem. I och med att vissa barn saknar personnummer eller 
adress kan skolorna behöva göra avsteg från sedvanliga rutiner. 

Hur bör kommunerna agera i förhållande till behov av hälso- och sjukvård och 
medicin? 

• Bedömningar av en ansökan om bistånd, exempelvis patientavgift och 
kostnader för mediciner bör grundas i hälso- och sjukvårdens 
ställningstagande till om vården är nödvändig. 

Bör kommunerna stödja civilsamhällets engagemang? 
• Insatser till EU-medborgare som vistas i kommunen kan betraktas som 

kommunens angelägenhet och som en del av den kommunala kompetensen.  
• Samverkan med den ideella sektorn och civilsamhället är värdefullt och 

därmed bör kommunerna främja en god dialog och formalisera partnerskap 
mellan aktörerna.  

Hur bör kommunerna bedöma ansökningar som rör försörjning och boende?  
• Kommunerna ska lämna upplysningar, råd och vägledning i frågor som rör 

kommunernas verksamhetsområde. 
• Ansökningar om bistånd ska tas emot och hanteras individuellt. 
• Biståndsbehov till hushåll där barn ingår ska bedömas utifrån barnets bästa 
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Kan det finnas risk för människohandel, utnyttjande, våld med mera och vad bör 
kommunerna göra för att motverka det? 

• Kommunerna ska vara uppmärksamma på om människor som vistas i GR-
kommunerna för någon av ovanstående risker. Socialtjänsten har som uppdrag 
att ge stöd utifrån en individuell bedömning 

• Kan vara svårt för personen att genomföra en polisanmälan, därför bör 
socialtjänsten ge möjlighet att låta var och en reflektera över om hen 
vill/kan/törs polisanmäla. 

• Kommunerna ska samverka med polisen för att erhålla gemensamma bilder 
om någon av ovanstående risker. 

Hur bör kommunerna gå tillväga när en bosättning inte kan finnas kvar? 
• Permanenta etableringar av bosättningar ska undvikas. Bosättningar som 

strider mot lagen är illegala.  
• I och med det omfattande regelverket är det avgörande att flera sektorer inom 

kommunen samverkar. 
• Att avhysningar sker utifrån ett socialt perspektiv.  
• Handläggning ska utgå från ett riskperspektiv.  
• När avhysning sker ska målgruppen som berörs informeras om andra 

möjligheter.  
• Göteborg stad har tagit fram en särskild rutin kring hanteringen av illegala 

bosättningar. 
• Ett dilemma är att personer flyttar från plats till plats och mellan kommunerna. 

Kommunerna bör alltid fortsätta att informera om vilka regler som gäller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


