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Abstract  
In this study I’m going to look into two municipalities in the region of Västernorrland, 

Sweden, to evaluate the involvement of policy entrepreneurs in the political standpoint the 

municipalities have in the question of exposed EU-citizens that live in these municipalities. 

This study uses John W. Kingdons theory on policy entrepreneurs to analyze transcribed 

interview material via a narrative categorical approach. This study shows that policy 

entrepreneurs have an actual impact on the policy implemented in these two municipalities in 

northern Sweden. With changes and policy being implemented in the municipalities where 

more policy entrepreneurs have been identified and less implementation of policy where 

policy entrepreneurs are scarce.  
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1.1 Inledning 

Människor som sitter utanför butiker och tigger för sitt uppehälle i Sverige är någonting som 

skulle ha varit en främmande tanke för tio år sedan. Idag är det denna verklighet vi lever i, 

utsatta människor som kämpar för sitt uppehälle genom att förlita sig på andra människors 

generositet.  

Mellan åren 2010 till 2016 kom 4700 EU-medborgare till Sverige för att tigga och samla 

pengar till sina familjer i hemländerna (SOU 2016:6). Detta är en grupp som står utanför 

socialförsäkringssystemet och ofta är hemlösa och i en extremt utsatt situation. För att hantera 

denna situation har kommuner, utifrån det kommunala självbestämmandet, hanterat denna 

situation väldigt olika (skl.se). Vissa kommuner har valt att engagera sig djupare i frågan 

medan andra har valt att tolka det rådande lagutrymmet på ett restriktivt sätt. Men vad är det 

som gör att kommuner väljer att hantera frågan så pass olika och implementera policy på så 

pass olika sätt?  

De utsatta EU-medborgarna är fortfarande ett relativt nytt fenomen i Sverige och således ett 

förhållandevis outforskat ämne. Trots att gruppen som berörs tillhör de mest utsatta i Sverige 

finns inga tydliga lagar att förhålla sig till för det offentliga och de riktlinjer som finns är 

motsägelsefulla. Därför blir lokal policyimplementering ofta ett sätt för kommunerna i landet 

att själva skapa en bild av hur kommunen i fråga ska agera gentemot de utsatta EU-

medborgarna och policyn ser därför olika ut i olika kommuner. Detta i sin tur riskerar leda till 

att de utsatta EU-medborgarnas livssituation avgörs av den lokala policyutvecklingen snarare 

än av lagar. 

Policy är ett välstuderat ämne inom den statsvetenskapliga disciplinen. Vad det är som formar 

policy och hur en tanke går från att vara bara det - en tanke - till att bli en faktisk policy som 

har kraft att påverka människors vardag är någonting som intresserar många forskare. Denna 

studie undersöker vilka faktorer som påverkar besluten. Inom forskningsfältet som berör 

policy och dess utfall och implementering talas det om policyentreprenörers påverkan på 

policyimplementering på både ett nationellt och ett lokalt plan (Lowndes 2005, Zhu & Xiao 

2015). Utifrån detta ska denna studie jämföra policyimplementering rörande gruppen utsatta 

EU-medborgare i två kommuner i Västernorrland – Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks 

kommun. Studien utgår från teorier rörande policyentreprenörer - personer som utifrån, eller 

inifrån, en organisation har investerat tid eller resurser för att påverka policyprocessen. 
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Policyentreprenörer och deras möjlighet eller makt att påverka policyimplementering kommer 

att vara i fokus i denna studie.  

 

1.2 Bakgrund 

Den fria rörligheten som existerar mellan EU:s medlemsländer innebär att alla som är 

medborgare i ett av medlemsländerna utan större förhinder kan söka jobb i ett annat 

medlemsland, arbeta där utan arbetstillstånd, bo där under arbetets gång, stanna kvar där när 

anställningen har upphört samt behandlas på samma sätt som landets egna medborgare när det 

gäller tillgång till arbete, andra förmåner samt skatteförmåner (ec.europa.eu). Dessa förmåner 

appliceras enbart på de människor som är i arbete och därmed har en fot inne på 

arbetsmarknaden i det EU-land som personen befinner sig i. Det finns marginaliserade 

grupper som rör sig inom Europa och brukar den fria rörligheten men som har väldigt liten 

eller ingen möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett exempel på en sådan grupp är den 

som i denna studie kommer att kallas utsatta EU-medborgare. En grupp som kan bestå av en 

mängd olika etniciteter och nationaliteter men som i huvudsak består av romer från Rumänien 

och Bulgarien (Ek, Nyhlén, Giritli Nygren 2017). De som anses vara del av denna grupp är i 

många fall så pass marginaliserade och utsatta i sina hemländer att de inte har något annat val 

än att bege sig ut i Europa och bruka den fria rörligheten för att ta de lågavlönade arbeten som 

finns, men även ta till medel som att tigga för sitt uppehälle och sin överlevnad. Utsatta EU-

medborgare har på senare år blivit en alltmer aktuell fråga i ett antal EU-länder - såsom 

Frankrike, Italien och numera Sverige (Åberg 2015).  

 

Det finns nu människor som inte har något annat val än att tigga utanför matbutiker i ur och 

skur i en stor majoritet av städerna i hela Sverige (SOU 2016:6). Men hur väljer kommuner 

som dessa utsatta människor rör sig i att hantera frågan? Vad finns det för säkerhetsnät som 

dessa marginaliserade människor kan använda sig av för att underlätta vardagen samt ta sig ur 

den fattigdom de befinner sig i? Svaret på dessa frågor är helt enkelt att det varierar kraftigt 

beroende på var dessa människor befinner sig. Flera undersökningar, inklusive en 

kartläggning skriven av Jens Ek, Katarina Giritli Nygren och Sara Nyhlén (2017) konstaterar 

detta faktum. Kartläggningen visade att det skiftade markant mellan hur de olika kommunerna 

i Västernorrland valde att engagera sig i frågan. En annan studie genomförd i Malmö redogör 

för hur man hanterar situationen på ett annat sätt - via ideell arbetskraft och 

frivilligorganisationer (Edlund m.fl. 2014). Kommuner i Stockholmsområdet har valt att ta 
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politiska beslut i frågan men inte gjort några aktiva insatser (Darj 2014). Bevisligen finns det 

en frihet för kommunerna att hantera frågan hur de vill, men inga lagar gällande den utsatta 

gruppen specifikt att förhålla sig till.   

 

Det som kommer att behandlas i denna studie är som tidigare nämnt den grupp som kan gå 

under benämningen EU-medborgare, eller utsatta EU-medborgare. Kategoriseringen EU-

medborgare kan definieras som medborgare i ett annat EU-land som inte har uppehållsrätt i 

Sverige. Det är denna definition som den nationella samordnaren för arbetet med frågan om 

utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson (2016), använder sig av i sin rapport om 

situationen i Sverige. Det är denna benämning av gruppen som kommer att används i denna 

studie. Gruppen utgörs till största del av romer, men inte uteslutande. 

Under 2012 började större mängder EU-medborgare anlända till Sverige. 2014 vistades 

omkring 2100 EU-medborgare i Sverige, men mellan perioden 2014 - 2015 hade denna siffra 

ökat till 4700 individer (SOU 2016:6). Antalet har under 2016 minskat men faktumet att det 

fortfarande finns många i denna grupp - som fortfarande är lika utsatta - kvarstår. Trots det är 

ännu inga lagar fastställda för hur kommuner ska hantera detta på en lokal nivå (Agnevik, 

Danielsson & Hemmestad 2016). Detta leder till att kommuner känner sig handfallna och i 

många fall inte känner sig bekväma att ta beslut på eget initiativ. De få styrdokument som 

finns att hänvisa till i beslut som tas angående gruppen är rapporten den nationella 

samordnaren Valfridsson författat (SOU 2016:6) samt en rapport utgiven av Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) som innefattar riktlinjer angående hur rådande lagar kan 

tolkas vad gäller utsatta EU-medborgare (Agnevik, Danielsson & Hemmestad 2016). 

 

Kartläggningen som genomfördes av Ek, Giritli Nygren & Nyhlén (2017) grundades i ett EU-

finansierat projekt vid namn Make Sense. Make Sense är ett projekt finansierat av Fund for 

European Aid to the Most Deprived (FEAD-fonden), fonden för europeiskt bistånd för dem 

som har det sämst ställt, som syftar till att vara en fond för de mest utsatta i samhället. FEAD 

är en fond grundad av EU för att stötta utsatta grupper inom EU-nationer (esf.se). Detta 

projekt finns baserat i två av de sju kommuner som finns i Västernorrland, Sundsvalls 

kommun och Örnsköldsviks kommun. Projektet finns även baserat i Umeå kommun men 

Umeå kommer inte att inkluderas i denna studie. Detta beror dels på att Umeå ligger i ett 

annan län än Sundsvall och Örnsköldsvik, och dels på att Umeå inte inkluderas i den 

kartläggning som denna studie har tagit sitt urval från. Umeå exkluderas därför av både 

logistiska och metodologiska skäl. Sundsvall och Örnsköldsvik har valt att hantera denna 
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fråga på olika sätt. Örnsköldsviks kommun har lagt frågan på en högre nivå inom den 

kommunala politiken - kommunstyrelsen hanterar frågan om de utsatta EU-medborgarna. 

Man har även sett det som en möjlighet att aktivt införa policy för gruppen (Ek, Giritli 

Nygren & Nyhlén 2017). I Sundsvall ser situationen annorlunda ut då frågan inte har fått 

någon riktig plats i den kommunala politiken och i huvudsak hanteras på individnivå via 

tjänstepersoners engagemang i frågan (Ek, Giritli Nygren & Nyhlén 2017). Det är därför 

intressant att undersöka vad det är som påverkar att frågan har hanterats så pass olika i just 

dessa två kommuner, då de båda har många utsatta EU-medborgare i sina kommuner och 

bägge kommunerna är delaktiga i det tidigare nämnda Make Sense-projektet. Vad är det som 

gör att en kommun ser det som en möjlighet att införa policy för den utsatta gruppen, men att 

en annan kommun som har samma förutsättningar inte ser detta som en möjlighet? Vad är den 

underliggande faktorn till att dessa två, liknande kommuner, har valt att hantera frågan så pass 

olika? Denna studie undersöker detta fenomen med hjälp av teorier om policyentreprenörer 

och deras påverkan i policyprocessen i dessa två kommuner. 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att enbart undersöka och jämföra Sundsvall och Örnsköldsviks 

kommun med anledning av att tidigare forskning har visat på tydliga skillnader på 

policyhantering mellan dessa två kommuner. Därför är som tidigare nämnt Umeå kommun 

exkluderad i denna studie som också har varit delaktig i det tidigare nämnda Make Sense 

projektet, då Umeå inte ingick i kartläggningen (Ek, Giritli Nygren & Nyhlén 2017) som 

ligger till grund till att Sundsvall och Örnsköldsviks kommun valdes som studieobjekt i denna 

undersökning. 

 

1.4 Disposition 

I det första kapitlet presenteras bakgrund och tolkning av lagrum som berör utsatta EU-

medborgare. I det andra kapitlet presenteras teori om policyentreprenörer och tillhörande 

tidigare forskning som ska hjälpa mig besvara forskningsfrågorna. I det tredje kapitlet 

presenteras materialinsamling samt metodvalet – narrativ innehållsanalys och de teman som 

analysen kommer baseras på. I det fjärde kapitlet presenteras analysen av det insamlade 

materialet utifrån de teman som presenterades i det tredje kapitlet. I det femte kapitlet i denna 

studie presenteras resultat och slutsatser som kan tas utifrån analysen samt ett svar på 
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forskningsfrågorna. I det sjätte kapitlet presenteras diskussion och rekommendationer till 

framtida forskning.  

1.5 Syfte och frågeställning 

Denna studie undersöker fattade policybeslut, identifierade via insamlat empiriskt material, 

som berör de utsatta EU-medborgarna i Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun. 

Syftet med denna studie är att jämföra policyprocesser och policybeslut i nämnda kommuner, 

för att sedan analysera vilken påverkan policyentreprenörer har haft till att policybeslut som 

gynnar den utsatta gruppen har varit möjliga att tas i Örnsköldsviks kommun, men inte har 

setts som en möjlighet i Sundsvalls kommun. Alltså vilka faktorer eller individer som har 

påverkat policyskapandet och implementering och på vilket sätt. Detta kommer att göras via 

en jämförande fallstudie mellan kommunerna med teoretisk utgångspunkt i 

policyentreprenörers påverkan på policy. 

 

Studien kommer således ämna besvara följande frågeställningar: 

 Finns det några policyentreprenörer i frågan om utsatta EU-medborgare i 

Örnsköldsviks kommun och Sundsvalls kommun? 

 Vilka kan definieras som policyentreprenörer i frågan om utsatta EU-medborgare i 

Örnsköldsviks kommun och Sundsvalls kommun?  

 Vad beror likheter och skillnader i policy på - hur har policyentreprenörerna 

influerat rådande policys? 

 

1.6 Bakgrund och riktlinjer som berör de utsatta EU-

medborgarna. 

För att få en tydligare bild av situationen de utsatta EU-medborgarna befinner sig i kommer 

detta avsnitt försöka klargöra hur situationen har utvecklats i Europa de senaste åren. Vidare 

kommer studien att utforska hur situationen angående de utsatta EU-medborgarna ser ut i 

Sverige, samt klargöra för hur de juridiska riktlinjerna ser ut som svenska kommuner har att 

förhålla sig till. Detta inkluderas för att visa på den komplexitet som policyskapare och andra 

människor som berörs av frågan med de utsatta EU-medborgarna måste navigera dagligen. 

Således finns det utrymme för utomstående aktörer att påverka den policy som finns i 

kommunerna Detta är möjligt utifrån det kommunala självbestämmandet som innebär att 

kommuner i Sverige har en stor frihet att förvalta sig själva i en mängd frågor (skl.se). 
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1.6.1 Utsatta EU-medborgare i Europa & Sverige 

Romer har rört sig i centrala Europa i flera århundraden och har sedan 1600-talet varit offer 

för utsatthet och marginalisering (Behringer m.fl 2004), ett fenomen kallat antiziganism. 

Denna mentalitet av antiziganism och stigmatisering av romer lever kvar än idag i majoriteten 

av Europa (SOU 2010:55). Romer har genom alla tider varit en marginaliserad grupp och i 

Rumänien och Bulgarien som många romer härstammar från, är detta inget undantag (Åberg 

2015). I Rumänien är avsaknaden av rättigheter och marginalisering markant. Många romer 

valde därför efter att Rumänien och Bulgarien blev medlemsstater i den Europeiska unionen 

att söka lyckan i andra europeiska länder, genom att ta de lågavlönade jobben som finns att ta. 

I Italien och Frankrike, som är två av de länder som de lågavlönade arbeten i huvudsak fanns 

i, möttes de dock av motstånd. I dessa länder började man måla upp en problembild kring 

romer (Baar 2011). Representanter för nationerna uttalade sig om att romers rätt att bruka den 

fria rörligheten inom EU, och deras “medeltida sätt att leva på” utgjorde en nationell 

säkerhetsrisk för länderna i sig (Behringer m.fl 2004). Detta gick så långt att Italien aktivt 

försökte nomadisera romerna så att de inte kunde skaffa sig fasta bostäder och på så sätt få 

dem att lämna landet. Detta har lett till ytterligare förföljelse av romer i modern tid då det 

drev och legitimerade antiziganismen hos medborgarna i länderna (Baar 2011). Detta har lett 

till att romerna har försökt ta sig till andra länder inom EU för att säkra sin överlevnad 

antingen via lågavlönade arbeten eller genom att tigga. Sverige kom att bli ett av dessa länder 

dels efter den ekonomiska krisen 2008, dels för att många europeiska länder, i likhet med 

Frankrike och Italien, har valt att hantera situationen med att bannlysa Romer från landet 

(Åberg 2015). I Sverige finns också denna antiziganism såsom som i Frankrike och Italien 

och EU-medborgare och framförallt romer är ändå en grupp som står utanför samhället på 

många olika sätt (SOU 2016:6). Det är som tidigare nämnt svårt att hitta någon enhetlighet 

bland hur olika svenska kommuner hanterar frågan om socialt utsatta EU-medborgare, då det 

inte finns några lagstadgade riktlinjer som talar för hur man skall göra detta och de riktlinjer 

som finns på plats i sig är öppna för tolkning. Svenska kommuner hanterar oftast denna fråga 

utifrån bästa förmåga.  
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1.6.2 Institutioners tolkning av lagrum 

Det juridiska läget i svenska kommuner angående de utsatta EU-medborgarna är i dagsläget 

väldigt diffust. Det finns de som anser att man ska ha ett mer restriktivt synsätt till hur 

kommuner ska agera gentemot gruppen. Denna restriktiva hållning syns bland annat hos 

Sveriges kommuner och landsting som i sin rapport Några juridiska frågor gällande utsatta 

EU-medborgare (Agnevik, Danielsson & Hemmestad 2016) där SKLs jurister tolkar det 

rådande lagrummet. Men det finns också andra instanser som försöker tolka den rådande 

lagstiftningen till att inkludera de utsatta EU-medborgarna i samhället och peka på att det 

faktiskt finns ett utrymme för att gruppen ska ha rätt till bistånd i form av socialt och 

ekonomiskt stöd, exempelvis Civil rights defenders (CRD 2015). Det finns egentligen inga 

riktiga nationella riktlinjer som gäller i frågan då det finns motsägelser och argument för 

bägge fallen. Situationen i frågan är bevisligen komplex i sin natur - detta leder i sig till att 

kommuner inte har några nationella riktlinjer i frågan eller juridiska riktlinjer för den delen. 

Det som presenteras under denna rubrik ses i vissa fall som riktlinjer som skall följas av 

kommuner men i själva verket är det enbart tolkningar av olika redan existerande lagar och 

hur dessa kan appliceras på EU-medborgarnas situation. Däremot finns det ingenting som är 

lagstadgat specifikt rörande den situation som beskrivits. Det finns också de kommuner som 

argumenterar för att nationella samordnaren för utsatta EU-medborgares statliga utredning 

kan ses som nationella riktlinjer men även denna är en tolkning i hur man kan hantera frågan 

om utsatta EU-medborgare (Ek, Giritli Nygren, Nyhlén 2017, SOU 2016:6).  

 

Tjänstepersoner och politiker på lokal nivå får därför ta beslut angående gruppen på en osäker 

juridisk grund och avgöra människors öden utan några nationella riktlinjer. Nedan presentera 

två dominerande synsätt i debatten, så som Sveriges kommuner och landsting respektive Civil 

Rights Defenders beskriver dem. 

 

Det restriktiva synsätt som har tagits i bruk av en del kommuner (Ek, Giritli Nygren, Nyhlén 

2017) presenteras i huvudsak i en rapport författad och publicerad av jurister på SKL. Denna 

rapport vid namn Några juridiska frågor gällande utsatta EU-medborgare (Agnevik, 

Danielsson & Hemmestad 2016) inkluderar, som namnet indikerar, riktlinjer som SKL 

föreslår ska följas när tjänstepersoner och politiker ska hantera EU-medborgare.  Denna 

rapport talar om vissa förhållningssätt angående socialtjänstlagen (SoL) som inkluderar 

regleringar av bistånd för utsatta EU-medborgare. Enligt rapporten får dessa enbart ges ut i 

akuta nödfall, då de inte har rätt att söka detta ifall de inte är svenska medborgare (Agnevik, 
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Danielsson & Hemmestad 2016). Kommentarer om uppehållsrätten håller sig till att klargöra 

att en person enbart har möjlighet att söka sådan ifall personen i frågan är i arbete, 

egenföretagare eller arbetssökande med en verklig möjlighet till arbete - de skriver i rapporten 

att gruppen utsatta EU-medborgare oftast inte tillhör denna grupp (Agnevik, Danielsson & 

Hemmestad 2016). I frågan om hälso- och sjukvårdslagen säger rapporten att ifall någon 

vistas i kommunen utan att vara bosatt där så har denne rätt till akutvård. Denna rättighet 

gäller för både medborgare och icke-medborgare och vård ska ske under säkra medicinska 

förhållanden. De faktureras dock på samma sätt som en välbärgad icke-svensk medborgare 

skulle göras ifall de skulle få sjukvård. Denna faktura skickas till hemländerna - eller ges ut 

på plats. Detta gör att flera inom gruppen utsatta EU-medborgare inte känner att de kan söka 

sig till den svenska sjukvården då de inte har råd att betala (Edlund m.fl 2014). I rapporten 

från SKL nämns även frågan om barn och omhändertagande av barn med stöd av 6 § LVU 

(Agnevik, Danielsson & Hemmestad 2016). Detta är omdiskuterat men SKL anser att det ska 

vara möjligt för kommuner att omhänderta barn utifrån de lagstadgar som finns. SKL har 

även skrivit om riktlinjer angående skolgång, lokala ordningsföreskrifter samt bosättningar 

och avhysningar och samma restriktiva inställning speglas även i dessa områden. 

 

Men det finns en annan sida av myntet. I en rapport skriven av organisationen Civil Rights 

Defenders (CRD) så tas en mer öppen, inkluderande inställning till frågan upp. I rapporten vid 

namn Utsatta EU-medborgare: Handlingsplan för kommuner skriver CRD om sin tolkning av 

det juridiska läget angående de utsatta EU-medborgarna. Denna rapport ska ha som funktion 

att vara en direkt motsättning mot SKLs riktlinjer - och tolkningarna skiljer sig markant. 

 

I CRD:s rapport är människorättsperspektivet i fokus - i frågan om bistånd försöker CRD 

klargöra att alla som vistas i en kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd och få sin 

sak prövad via ett formellt beslut. Alltså ska alla ha samma möjlighet att göra ansökningar hos 

socialförvaltningar och där det finns barn med i bilden ska detta inkluderas i övervägandet om 

beslut (CRD 2016). De lägger en stor vikt vid barn som vistas i kommuner i samband med att 

föräldrarna tillhör gruppen EU-medborgare och vilka förhållningssätt som gäller angående 

barn. Om barn som tillhör gruppen ska ha rätt att gå i skolan är en kontroversiell fråga. CRD 

anser, med backning från UNICEF, att det går emot barnkonventionen och andra 

människorättsåtaganden som Sverige har ratificerat att neka barn skolgång - något många 

kommuner gör i dagsläget (CRD 2016). 
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Uppenbarligen finns det motsägelsefulla tolkningar om hur det juridiska läget angående de 

utsatta EU-medborgarna ser ut i dagsläget, våren 2017. Många kommuner ser dock rapporten 

som SKL givit ut som ett styrdokument som man ska följa, trots att så inte är fallet. Rapporten 

är enbart en tolkning om hur SKL anser att man ska se på de juridiska frågorna och ingen 

absolut sanning. Den nationella samordnaren för arbetet med utsatta EU-medborgare skriver 

också rekommendationer och sin tolkning av det rådande lagrummet i sin rapport Framtid 

sökes (2016) denna tolkning går i linje med det underlag som SKL har tagit fram. Kommuner 

har därför fortfarande en stor frihet att göra egna tolkningar och antaganden. Detta är ett 

intressant fenomen - vad det är som bidrar till dessa tolkningar och varför man väljer att göra 

så olika i de olika kommunerna är relevant att utforska vidare. 

 

1.6.3 Exempel på kommuners hantering av frågan 

Det kommunala självbestämmandet och bristen på nationella riktlinjer är två faktorer som 

påverkar kommuners agerande i frågan så pass mycket att det nästan inte finns några 

kommuner som har valt att gå samma väg i frågan om de utsatta EU-medborgarna. 

I Malmö har man exempelvis valt att lägga det huvudsakliga ansvaret på ideella 

organisationer och volontärer som ska hjälpa gruppen med basbehov och samhällsinformation 

för att hjälpa EU-medborgarna navigera den svenska byråkratin (Edlund, Jensen & Lindell 

2014). Detta är en lösning som många kommuner har valt att applicera. Dock är det vanligast 

i städer där en större mängd EU-medborgare vistas. I mindre kommuner med ett fåtal EU-

medborgare har man ofta valt att inte göra någonting. I kommuner där detta är fallet hanteras 

ofta situationen på individnivå där tjänstepersoner på socialtjänsten får hantera frågan när 

utsatta EU-medborgarna söker sig till dem. Det är inte vanligt förekommande att människor i 

denna grupp gör detta (Ek, Nyhlén, Giritli Nygren 2017). I områden kring Stockholm har man 

gått en annan väg. I Sollentuna kommun har man till exempel valt att erbjuda de EU-

medborgare som vistas där en biljett hem och matkuponger för att på så sätt skjuta 

”problemet” ut ur sin kommun utan att behöva handskas med det direkt (Darj 2014). 

Det finns även kommuner som är delaktiga i projekt som riktas mot utsatta EU-medborgare, 

såsom de två kommuner jag har valt att fokusera på i denna uppsats - de är som tidigare 

nämnt delaktiga i projektet Make Sense som förutsätter ett samarbete mellan ideella aktörer 

och statliga sådana, såsom kommuner. Detta visar på variationen som finns gällande de olika 

sätten att hantera situationen som de utsatta EU-medborgarna befinner sig i. Man kan se att de 
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riktlinjer som SKL har tagit fram som rekommendationer reflekteras i hur de flesta 

kommunerna har valt att hantera frågan. 

 

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  

Nedan presenteras det teoretiska ramverket för studien  - vilken teori som kommer att 

användas för att analysera materialet, samt en kort redovisning av tidigare forskning som är 

av relevans för studien  

 

2.1 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras en kort redovisning av tidigare forskning som berör utsatta 

EU-medborgare samt tidigare forskning som har gjorts med teori som hanterar 

policyentreprenörer. 

 

2.1.1 EU-medborgare i Sverige 

Den tidigare forskningen som berör utsatta EU-medborgare och deras situation i Sverige är i 

de flesta fall ny och väldigt aktuell, men fåtalig. Detta beror till stor del på att detta fenomen - 

utsatta EU-medborgare i Sverige - i sig är väldigt nytt. Det finns dock många studier gjorda 

på sydeuropeiska länder som jag nämnde tidigare i rubriken Bakgrund och riktlinjer som 

berör de utsatta EU-medborgarna. I dessa studier försöker man förklara hur dessa länder har 

hanterat situationen och vad det innebär för andra länder, samt de EU-medborgare som vistas 

där idag (Behringer m.fl 2004, Baar 2011). 

 

I Sverige har två statliga utredningar genomförts för att försöka guida svenska kommuner till 

hur man ska hantera denna fråga samt klargöra för situationen de befinner sig i (SOU 2016:6, 

SOU 2010:55) I en av dessa statliga utredningar vid namn Romers rätt - en strategi för romer 

i Sverige (2010) är människorättsperspektivet tydligt och man refererar ofta till andra 

minoriteter i Sverige och de lagar och policys som finns angående den utsatta gruppen samt 

vissa konventioner som Sverige har ratificerat. Den försöker förklara EU-medborgarnas 

situation samt varför och hur man ska hantera fenomenet. I en annan statlig utredning 

genomförd av den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfidsson med 

titeln Framtid sökes (2016), så har tonen ändrats markant och det är inte längre 

människorättsperspektivet som är i fokus. Det är istället en väldigt restriktiv inställning som 
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visas i synen mot de EU-medborgare som vistas i Sverige. Det latenta och ibland det direkta 

budskap som förmedlas i detta dokument är att kommuner i Sverige inte ska göra mer för 

denna utsatta grupp än vad de absolut måste och att man ska tolka den rådande lagstiftningen 

restriktivt. Tidigare forskning av annan karaktär eller berörande policyskapande kring denna 

grupp är svår att hitta och nästintill obefintlig. Därför ser jag en stor relevans i att utforska 

dessa närmare. 

 

2.1.2 Policyentreprenörer 

I frågan om att studera policy och policys uppkomst i samband med policyentreprenörer finns 

det en uppsjö av litteratur. Policyentreprenörer har varit i fokus i forskning om förändring och 

policyimplementering för att försöka ge en förklaring till varför vissa policys föredras framför 

andra inom både den lokala politiken liksom den nationella politiken. Yapeng Zhu och Diwen 

Xiao skriver i sin studie Policy entrepreneur and social policy innovation in China (2015) om 

hur policyentreprenörer har påverkat Kina och dess policys sedan Kina genomgick sin 

ekonomiska reform. De kommer fram till att policyentreprenörers påverkan på 

policyförändringar inom den lokala politiken varierade beroende vilken position de har i 

relation till det styrande organet. De som var byråkrater hade mer inflytande än de som var 

utanför och försökte göra sina röster hörda - i detta fall handlade det om sjukvårdspolicy (Zhu 

& Xiao 2015). Studien visar ändå på att policyentreprenörer kan ha en reell påverkan när det 

kommer till att ändra på policy. 

 

I en artikel som berör tillståndet Storbritanniens institutioner befinner sig i, skriver Vivien 

Lowndes (2005) att det politiska systemet är ett maskineri som går väldigt sakta. Det är det 

gamla klassiska systemet som gör att det går så sakta, det finns många spärrar och steg som 

ett beslut ska ta sig igenom för att det ska bli verklighet. Det är ett system som har funnits i 

hundratals år men som på senare tid har börjat påverkas av någonting som Lowndes väljer att 

kalla institutionella entreprenörer (Lowndes 2005). De försöker påverka policy inifrån 

institutionerna och använder sina resurser på ett sådant sätt att det ska hjälpa dem att påverka 

och driva policy samt andra förändringar den väg de vill att det ska gå. De fungerar alltså på 

liknande sätt som de policyentreprenörerna på så sätt att de hämtar information och 

inspiration från andra institutioner och försöker implementera dem i sina nuvarande 

institutioner. Det är dock inte policy som det handlar om men de försöker undgå det 

långsamma politiska systemet genom att leta efter de fönster som öppnar sig för 

policyutveckling (Lowndes 2005). Även i denna artikel visar författaren att dessa 
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“institutionella entreprenörer” har en faktisk påverkan på institutionernas utveckling. Den 

större majoriteten av den tidigare forskning som har gjorts angående policyentreprenörer lutar 

åt liknande resultat att policyentreprenörer har en verklig påverkan på hur och vilka policy 

som implementeras. Liknande resultat framkommer i en studie genomförd av Michael 

Mintrom och Phillipa Norman (2009). I denna studie utforskar de den tidigare forskningen 

och teorier som berör policyentreprenöreroch utvärderar hur denna skulle kunna appliceras i 

praktiken när akademiker skall analysera policyutveckling. I denna studie dras slutsatsen att 

teorier om policyentreprenörer och dess arbete kan komma att förklara den komplicerade 

policyprocessen i framtiden samt att policyentreprenörer har potential att förklara skillnad av 

utfall i policyprocessen. 

 

2.2 Teori 

I detta stycke kommer Kingdons teori om policyentreprenörer presenteras samt teoretiska 

begrepp som rör denna som kommer att brukas i denna studie. Slutligen presenteras ett 

analysschema över hur teori och tidigare forskning kommer användas i studien. 

 

2.2.1 Policyentreprenörer 

En policy definieras i Nationalencyklopedin som ”grundprinciper för ett företags eller en 

organisations handlande allmänt el. i visst avseende (ofta rörande yttre kontakter)” (ne.se).    

Policys skapas och drivs via agendor eller problem som uppstår i det civila samhället eller 

inom institutioner som driver dessa framåt.  Inom den statsvetenskapliga disciplinen försöker 

man ofta hitta en förklaring till varför policyprocessen ser ut som den gör och varför utfall av 

samma policy kan skifta mellan olika instanser. En av teorierna som förklarar dessa processer 

inom akademiska sammanhang är teorin om policyentreprenörer. John W. Kingdon (2014) 

definierar det som att en policyentreprenör är en person som är villig att investera sina 

resurser för att stötta sin agenda, eller en rad motioner eller förslag. Begreppet 

policyentreprenör är på så sätt väldigt diffust, då vem som helst kan anses vara en 

policyentreprenör ifall de faller inom denna definition. Det finns tolkningar i annan forskning 

som i sin tur definierar dessa personer som politiska entreprenörer istället - detta berör dem 

som lever i och kan den politiska strukturen (Petridou 2016). Denna studie utgår dock från 

Kingdons definition av vad en policyentreprenör är.  
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Syftet som en policyentreprenör fyller i det politiska sammanhanget är att tänja på gränserna 

av vad man kan göra inom politiken och lagstiftning. Kort sagt handlar det om att tänka nytt i 

det gamla systemet. Policyentreprenörer försöker bryta normer och identifiera problem i 

samhället genom att styra och påverka till sin egen vinning (Bergmann-Winberg & Wihlborg 

2011) 

 

Ett problem är inte ett problem förrän det erkänns som ett problem av den stora massan. 

Genom att försöka få opinion antingen inom de styrande eller bland folket - för att driva sina 

agendor och få igenom policy som inte nödvändigtvis hade gått igenom ifall denna insats inte 

hade gjorts- försöker en policyentreprenör via investering av sina resurser skapa ett allmänt 

erkännande av problemet (Petridou 2016). Dessa personer finns både i politik i den nationella 

kontexten likaså den lokala kontexten och har ett finger med i spelet i otaliga frågor. 

 

Kingdon (2014) talar om att policy skapas via olika strömmar; strömmar av policy, problem 

och politik. Alltså finns det tre strömmar som vid vissa tidpunkter korsar varandra. Det är i 

denna kritiska tidpunkt som policys kan skapas och bli till beslut och ge faktiska utfall. Men 

policyfönster kan också öppnas under andra tillfällen i denna process. Kingdon argumenterar 

för att dessa kan uppstå när problem formuleras eller uppmärksammas (Kingdon 2014). 

 

De tre strömmarna är enligt Kingdon (2014) till stor del självständiga och separerade från 

varandra och policyentreprenörer opererar inuti dem i olika former av nätverk, vilket jag 

kommer gå igenom nedan. När dessa tre strömmar sammanfaller skapas “policyfönster” 

(Kingdon 2014). När dessa öppnas har policyentreprenörerna möjlighet att agera och påverka 

utfallet av policys. Om policyentreprenörerna missar denna öppning så får de ta tillfället i akt 

nästa gång detta händer. 

 

2.2.3 Problemströmmen 

Problem uppstår oftast inte genom att de styrande instanserna erkänner problem eller att de 

naturligt hanteras av dem, utan genom att någonting underliggande påverkar dem. Det är inte 

ovanligt att policyentreprenörer ser dessa problem och förespråkar att ett styre ska välja att 

fokusera på de problem som för policyentreprenörerna är viktigast. Problem finns överallt i 

samhället, det kan finnas problem med transport, med integration eller i andra institutioner. 

Men med policyentreprenörer som förespråkar och pekar ut vissa problem - genom samtal, 
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protester eller anknytningar till den styrande eliten - är det inte konstigt att vissa problem blir 

prioriterade i samhället och vissa blir undanskymda (Kingdon 2014). 

 

2.2.4 Policyströmmen 

I ett expertsamhälle hanteras en stor mängd beslut dagligen, propositioner behandlas, förslag 

kommer in och beslut tas varje dag. Detta fenomen i samhället är någonting som Kingdon 

beskriver som “policy primeval soup” – ”den urtida policysoppan”. Det är som en enda stor 

soppa där policyförslag och behandlingar som går in och ut ur varandra och flyter runt, tills 

någon väljer att plocka ur dem och agera på dem. Idéer och policy är till viss del flytande i 

denna ”soppa” men de som advocerar för vissa policys tillåter dem inte att vara helt flytande 

och tar varje chans som finns för att få dem att komma upp till ytan och fastna på lagstiftares 

och beslutstagares bord (Kingdon 2014). 

 

2.2.5 Politiska strömmen  

Ordet politisk i den politiska strömmen syftar till sin kontext. Då begreppet politik har en bred 

definition inom statsvetenskapen behöver här tydliggöras att det handlar om politik i 

meningen det centralt eller lokalt styrande organet. Den politiska strömmen handlar därför om 

differerande valresultat, intressegruppers påtryck utifrån - den opinion som väger tyngst i den 

lokala och nationella politiken (Kingdon 2014). 

 

2.2.6 Policynätverk & policysammanhang 

Policyentreprenörer kan finnas i många olika former av nätverk. Dessa nätverk består av 

grupper av individer som ämnar förändra samhället på olika sätt - en grupp som arbetar mot 

ett gemensamt mål. Ifall dessa är riktade mot sakfrågor kallas de sakfrågenätverk (Bergmann-

Winberg & Wihlborg 2011). I dessa finns det alltså ett gemensamt intresse och mål i att en 

specifik sakfråga ska resultera i ett specifikt utfall som denna grupp förespråkar. Dessa 

nätverk kan uppstå snabbt och upplösas snabbt i samma takt som nya sakfrågor uppstår. När 

nya frågor tillkommer bildas nya nätverk. Detta sker cykliskt. Policyentreprenörer i nätverk 

som dessa drivs enbart av sakfrågan i sig och brukar enbart sina egna resurser och har 

möjlighet att dra sig ur nätverket utan problem, samt byta nätverk(Bergmann-Winberg & 

Wihlborg 2011).  
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Det finns andra former av policynätverk som fungerar annorlunda. En policygemenskap är en 

annan form av ett sådant nätverk. En policygemenskap binder samman policyentreprenörerna 

på ett djupare plan än vad gäller bara de ytliga sakfrågorna (ibid). Det kan handla om frågor 

som, enligt policyentreprenörerna, är till för att förbättra samhället på något sätt på längre 

sikt. Det kan handla om samhällsdrivande insatser lika väl som marknadsförande insatser. De 

som befinner sig i en policygemenskap och arbetar mot samma mål blir då djupare insatta och 

får en starkare gemenskap mellan varandra. Det är alltså inte lika lätt att lämna en sådan 

gemenskap då det kan handla om vissa kärnvärden eller rättsfrågor som är rotade i individerna 

som befinner sig i dem. Detta innebär att policyentreprenörer kan vara engagerade i större 

frågor än enbart sakfrågor (Bergmann-Winberg & Wihlborg 2011). 

Kingdons teori om multipla strömmar, kombinerat med policyentreprenörers påverkan på 

policys utfall, är den teori som kommer att användas för att analysera materialet som har 

samlats in under denna studie. Teorin kommer att appliceras på det insamlade materialet 

genom att under analysens gång koppla till dessa strömmar för att försöka utläsa hur och i 

vilken grad policyentreprenörer har påverkat nuvarande policys likaså varför det inte finns 

policy. Jag har utforskat narrativ från aktörer som har varit delaktiga i denna process, aktörer 

som är aktiva i politiken i både Sundsvalls och Örnsköldsviks kommun med hjälp av 

Kingdons teori om policyentreprenörer för att se vilken påverkan dessa har haft för de 

varierande policybesluten i respektive kommun samt hur, eller ifall, dessa policynätverk och 

sammanhang har formats kring denna fråga.  

 

2.3 Analysmodell 

Kingdons (2014) och Petridous (2016) definition av vad en policyentreprenör och en politisk 

entreprenör är kommer att användas i analys av empirin för att identifiera vilka som är 

policyentreprenörer i de två kommunerna – delvis genom hur de har arbetat i frågan om de 

utsatta EU-medborgarna och genom hur de har påverkat andra som arbetar med den. Vidare 

kommer jag identifiera ifall dessa eventuella policyentreprenörer ingår i antingen 

policynätverk, policysammanhang eller sakfrågenätverk (Bergmann-Winberg och Wihlborg 

2011) för att se hur de har arbetat för att påverka policy i sina respektive kommuner. Därefter 

appliceras Kingdons teori om policyfönster och multipla strömmar för att undersöka när 

policyentreprenörerna har agerat och hur de har gjort detta. Slutligen kommer resultatet i 

studien ställas mot den tidigare forskningen som finns angående policyentreprenörer för att se 

att dessa går i linje med varandra. Ett exempel på hur detta kommer att ske visualiseras via 

analysmodellen nedan. 
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3. Metod 

Under denna rubrik presenteras metod och material, de överväganden som lett fram till det 

slutliga urvalet av informanter samt hur materialet har samlats in. Slutligen presenteras hur 

materialet senare kommer att analyseras i studien. 

 

3.1 Jämförande fallstudie 

Det som görs i denna studie är en jämförande fallstudie, där de två fall som ska jämföras som 

tidigare nämnts är Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun. Det finns inga renodlade 

fallstudier i det jämförande formatet. Det måste per definition vara mer än ett fall för att 

kunna göra en jämförande studie (Esaiasson 2012). Denna studie har två fall att utforska och 

jämföra ifall teorin om policyentreprenörer går att applicera på frågan om utsatta EU-

medborgare. En studie med slutsatser om utfall måste inkludera en jämförelse, detta lägger 

grunden för att genomföra en jämförande studie i detta arbete. En renodlad fallstudie skulle 

kunna inkludera en jämförelse av samma fall över tid. Men i denna studie ska två olika fall 

analyseras utifrån samma tidsperiod, två fall utifrån en kontext. Detta är den jämförande 

fallstudiens grundprinciper (Esaiasson 2012). Denna typ av studie kan hjälpa mig att ge 

tydliga svar på forskningsfrågorna och ge en tydlig bild ifall det finns policyentreprenörer 

finns i respektive kommuner samt jämföra hur de har arbetet inom Sundsvall och 

Örnsköldsviks kommun. 
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3.2 Materialinsamling och urval 

För att samla in material till denna studie har jag valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer. Syftet med detta är att höra de historier som finns inom organisationerna och som 

har varit med i processen rörande de utsatta EU-medborgarna. Ambitionen med att använda 

semistrukturerade intervjuer är även att intervjuerna ska vara utformade som öppna samtal där 

informanten kan tala fritt om vad som har hänt och hur situationen i de bägge kommunerna 

har utvecklats (Bryman 2012). Det positiva med att använda denna form av intervjuer för 

insamling av material är att man som forskare får en djupare bild av hur situationer och 

strukturer är skapade inom den organisationen som man ska studera (Gerring 2007). I en 

jämförande fallstudie är detta en av de vanligaste metoderna för att samla in material om sitt 

studieobjekt (Gerring 2007). 

 

Frågan om utsatta EU-medborgare är komplex och inkluderar många aktörer inom det 

offentliga. Därför är ambitionen med denna studie att inkludera de som har haft en central roll 

i frågan, eller god insyn i frågans hela händelseförlopp. Syftet med denna studie är att jämföra 

policyprocesser och policybeslut i nämnda kommuner, för att sedan analysera vilken påverkan 

policyentreprenörer har haft till att policybeslut som gynnar gruppen har varit möjliga att tas i 

Örnsköldsviks kommun, medan man i Sundsvall enbart har implementerat policy i meningen 

att ha en restriktiv inställning.  

 

Därför har narrativ och historier samlats in från personer som har varit delaktiga i 

beslutsfattande och verkställande av policy rörande utsatta EU-medborgare i Sundsvalls 

kommun och Örnsköldsviks kommun. De personer som har kontaktats för intervjuer är 

således personer som är delaktiga i kommunalpolitiken och personer som har varit delaktiga i 

att utföra de policybeslut som har tagits angående de utsatta EU-medborgarna. Utifrån dessa 

kriterier på urval av informanter har ett snöbollsurval använts för att komma åt den kunskap 

och information som finns inom de bägge kommunerna. Ett snöbollsurval innebär att man 

först väljer ut en informant som sedan kopplar en vidare till en annan informant som den 

första informanten anser har en relevans till ämnet i frågan (Eland-goossensen m.fl 2009). 

 

Urvalet har skett via nominering med utgångspunkt i tjänstepersoner och politiker som har 

haft någonting att göra med frågan om de utsatta EU-medborgarna som vistas i respektive 

kommun. Anledningen till detta är att det är tjänstepersoner som har fått agera ut och även 
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varit delaktiga i de utredningar som har ägt rum. Utredningarna har i sin tur lett fram till 

besluten som tagits och politikerna är de som aktivt har beslutat i policyfrågorna. 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Som tidigare nämnt har semistrukturerade intervjuer, utformade som öppna samtal, använts 

för att samla in materialet till denna studie. Det öppna samtalet styrs med teman istället för 

specifika frågor så att informanterna håller sig till att dela med sig av den information som 

efterfrågas. En strukturerad intervju skulle begränsa denna möjlighet och därför är det mer 

passande att använda den semistrukturerade formen av intervjuer (Bryman 2012). 

Informanterna kontaktades först via mail och ifall de inte ville delta så tillfrågades de om att 

rekommendera någon annan som skulle kunna tänka sig delta på intervjun istället - enligt 

snöbollsurvalets principer. Intervjuerna genomfördes därefter via telefon samt ansikte mot 

ansikte. Anledningen till detta är att jag inte hade möjlighet att ta mig till Örnsköldsviks 

kommun. Därför var intervjuer via telefon det bästa alternativet trots att det finns vissa 

fördelar med att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte, såsom en känsla av trygghet 

för informanterna (Jacobsen 1993). Det är dock inte nödvändigtvis en nackdel att genomföra 

intervjuerna via telefon då man får ut samma information utan att investera orimliga mängder 

tid och resurser (Jacobsen 1993).  Intervjuerna varade mellan 25 - 40 minuter och tiden 

spenderad på varje intervju varierade på grund av det faktum att de olika informanternas insyn 

i frågan varierade. Antalet intervjuer som genomfördes varierade även mellan de båda 

kommunerna då jag hade möjlighet att kontakta fler personer i Sundsvalls kommun. I 

Örnsköldsvik var det svårare att planera in intervjuer då politiker och tjänstepersoner inte 

hade lika öppna kalendrar som i Sundsvall. Uppdelningen mellan politiker och tjänstepersoner 

samt kommuner presenteras nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Institution Förtroendevalda Tjänstepersoner 

Sundsvalls kommun 2 2 

Örnsköldsviks kommun 1 1 

Efter att materialet har samlats in har det transkriberats och anonymiserats. 
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3.3.1 Etiska överväganden 

Det finns en rad olika etiska överväganden att förhålla sig till när man genomför intervjuer. 

Man skall exempelvis kunna garantera en total anonymitet för dem som är subjekt för 

intervjun samt informera informanterna om vad intervjun syftar till att undersöka och i vilken 

utsträckning det insamlade materialet kommer att användas. Detta är vad som kallas 

informationskravet och samtyckeskravet, vilka ingår i de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram för att försäkra att all forskning som genomförs i 

Sverige ska vara gjord på korrekta etiska grunder. 

 

Dessa krav kan anses ha uppfyllts i denna studie genom att jag tydligt ha informerat om vad 

studien syftar till att undersöka innan intervjuerna, anonymiserat det transkriberade materialet 

då det presenteras i texten och exkluderat detaljer i texten som kan komma att avslöja deras 

identitet samt säkerställt anonymiteten. Det insamlade materialet kommer inte heller att 

användas i något annat syfte än till denna studie eller forskning av liknande slag. Denna 

information om studien delgavs vid det tillfälle som informanterna tillfrågades om deltagande 

i intervju, men också innan intervjun inleds där de än en gång blir informerade om att det 

finns möjlighet att dra sig ur intervjun när de behagar samt en ytterligare påminnelse om vad 

studien syftar till att undersöka. Detta påverkar inte studien i högre grad än att eventuella 

namn som kommer upp i analysen av materialet anonymiserats. 

 

3.4 Analysmetod 

Under denna rubrik presenteras vilken analysmetod som har använts för att analysera det 

insamlade materialet i denna studie.  

3.4.1 Narrativ innehållsanalys 

Det kompletta insamlade och transkriberade materialet har analyserats med hjälp av teorin om 

policyentreprenörer via en narrativ analys. Det insamlade materialet har behandlats som ett 

narrativ, en historia eller en återberättelse om vad som har som har hänt i frågan om de utsatta 

EU-medborgarna. Den form av narrativ analys som har applicerats på materialet är en 

narrativ-kategorisk innehållsanalys. Det som sägs i narrativen kommer att analyseras i det ljus 

som det presenteras i materialet (Lieblich 1998). Detta innebär att narrativen inte kommer att 

presenteras i sin helhet utan istället presenteras som utdrag i analysen under bestämda teman. 

Dessa utdrag kommer att ha en direkt relevans eller koppling till det analystema som det 
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presenteras i. Analysen utgår från tre teman som är baserade på de tre frågeställningar som 

denna studie ämnar besvara: 

 

 Finns det några policyentreprenörer i Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks 

kommun? 

 Vilka identifieras som policyentreprenörerna i denna fråga? 

 Vad beror likheter och skillnader i policy på - hur har policyentreprenörerna influerat 

rådande policys? 

 

I analysen har dessa teman applicerats på det transkriberade materialet och kommunerna har 

analyserats separat för att kunna besvara de uppställda forskningsfrågorna för båda 

kommunerna. Dessa har därefter diskuterats och jämförts för att få en heltäckande bild av 

vilka som kan identifieras som policyentreprenörer och hur dessa policyentreprenörer har 

påverkat de rådande policys som finns angående de utsatta EU-medborgarna. I analysen 

kommer materialet att presenteras i form av citat med tillhörande analys och förklaring 

kopplat till teori. 

 

3.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet i en studie syftar till att säkerställa att man har mätt det som man påstår sig mäta och 

att studien inte innehåller systematiska felaktigheter. Validitetsproblematik är ett av 

forskningens stora hinder och det kan i vissa fall vara svårt att säkerställa en god validitet 

(Esaiasson 2012). Den faktiska förklaringskraften i denna studie är enbart så stark som 

materialet som använts. Det går bara att anta att det den information som förmedlas under 

intervjuerna är den uppfattade sanningen. Då det är deras uppfattning av situationen som har 

analyserats kan man säkerställa att den interna validiteten är god i denna studie. Resultatet 

som presenteras kan då antas vara en faktisk representation av det som avses utforskas. Den 

externa validiteten - det vill säga ifall jag säkerställer att de orsakssamband som har tagits 

fram går att generalisera över en större population går inte att säkerställa i denna studie 

(Teorell & Svensson 2007). Att säkerställa extern validitet i en kvalitativ studie är 

problematiskt i den mening att man enbart kan uttala sig om att slutsatser som denna studie 

kommer fram till kan appliceras på det valda studieområdet och inte på något annat. I mitt fall 

så innebär detta att jag enbart kan uttala mig om dessa orsakssamband berörande Sundsvalls 

kommun och Örnsköldsviks kommun. 
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Reliabilitet syftar till studiens möjlighet att återskapas – ifall någon ska utföra en studie under 

samma premisser som denna så borde liknande resultat uppnås. En god reliabilitet uppnås via 

att minimera osystematiska fel (Esaiasson 2012). Reliabiliteten i denna studie kan säkerställas 

genom att studien genomgående förklarar och beskriver metod och teoretiskt ramverk. Detta 

ger studien en chans att kunna återskapas av andra som vill undersöka samma fenomen. 

Reliabiliteten stärks således av studiens transparens. Men det är ändå inte säkert att eventuella 

slutsatser skulle bli de samma om studien skulle återskapas med samma informanter och 

samma teori. Det finns därför svårigheter med att säkerställa en god reliabilitet i en kvalitativ 

studie (Bryman 2012). 

 

4. Analys 

Under denna rubrik utforskas de teman och frågeställningar som presenterats tidigare i studien 

det som analysen ämnar besvara är ifall det finns några policyentreprenörer i Sundsvalls 

kommun och Örnsköldsviks kommun, vilka som kan identifieras som policyentreprenörer 

samt hur de har påverkat de policy som i dagsläget, våren 2017, är implementerade. De två 

kommunerna kommer att presenteras separat. 

 

4.1 Tema 1: Finns det policyentreprenörer i 

Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun? 

 

Under detta tema genomförs en narrativ-kategorisk innehållsanalys av den insamlade empirin 

för att undersöka ifall det finns policyentreprenörer i kommunerna.  

4.1.1 Sundsvalls kommun 

Utifrån Kingdons (2014) definition av vad som är en policyentreprenör så ska denna individ 

investera tid och resurser i frågan de vill påverka. I citatet som presenteras nedan kan man se 

en avsaknad av individer inom politiken som har gjort detta.  

[…]det var ju tjänstemän som hade beställt dit bajamajor för att lösa problemen med att 

de gick på spåren där och gjorde sina behov och så var det, det här med elen då och det 

var ju två år sen tror jag som de drog in de och så vart de fler och fler så hela den 
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historiken och då, eeh, vart det ju just att det kom på våra politiska bord också då att, hur 

ska vi lösa situationen […] då om att vi skulle försöka hitta en tillfällig eller en alternativ 

uppställningsplats […] vilka ska ansvara för det här och det var ju inga som ville ha det 

egentligen så. För det [är] egentligen socialnämndens ansvar det är ju barnen i det här 

lägen och ifall man kommer och ansöker om bidrag för att ta sig hem till hemlandet så det 

var ju egentligen bara vår ansvar medans en del då tycker att men det är ju människor 

som far illa då är det per automatik socialnämndens […]- Politiker 1 

Det man kan tolka utifrån detta citat är att det har funnits en avsaknad av policyentreprenörer 

som var aktiva i frågan om utsatta EU-medborgare när ett läger vid Norra kajen i Sundsvall 

skulle stängas. Det fanns ingen som ville röra vid frågan och tjänstemän fick göra vissa 

policybeslut som att dra in el i lägret och att ställa upp bajamajor. Frågan skickades runt inom 

den kommunala organisationen och ingen ville ta i den. Denna avsaknad av engagemang i 

frågan kan enligt Kingdons definition av vad en policyentreprenör är betraktas som en brist på 

policyentreprenörer (Kingdon 2014).  Men beslutet om att stänga lägret, och att det styrande 

inom Sundsvalls kommun inte ville ta i frågan är i sig en policy kommunen har åtagit sig. I 

samtal med informanterna har konstaterats att de få riktlinjer som finns har setts som 

vägledande i dessa restriktiva policybeslut. I detta policyarbete kan personer som står bakom 

riktlinjerna vara att betrakta som policyentreprenörer. Vilka dessa är och hur de kan betraktas 

som policyentreprenörer undersöks närmare under nästa tema.  

4.1.2 Örnsköldsviks kommun 

I Örnsköldsviks kommun hade man inledningsvis en ganska restriktiv men ändå medmänsklig 

inställning till utsatta EU-medborgare som kom till kommunen. Detta påvisas via följande 

citat  

Vi hade en ganska stor diskussion en period där för att det kom fler och fler EU-migranter 

hit och det blev väldigt kallt och då när de började komma då bodde dom framförallt i 

bilar som stod parkerade på lite olika ställen känslan var väl att vi vill inte att någon ska 

frysa ihjäl i vår kommun vad kan vi göra och samtidigt så var vi väldigt inställda på att 

kommunen ska inte erbjuda härbärge för det gör vi inte till någon annan grupp heller eller 

någon annan, vad säger man, hemlös – Politiker 3 

Inställningen har sedan dess ändrats och det har exempelvis öppnats ett härbärge i 

kommunen samt andra policys till EU-medborgarnas fördel har implementerats. Utifrån 

detta går det att härleda att antingen så har kommunen gjort en vändning i sin politiska 
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agenda eller så har någonting påverkat dessa policys utifrån (Kingdon 2014). Hur dessa 

policys har påverkats och vilka som kan identifieras som policyentreprenörer kommer 

att diskuteras i nästkommande tema. 

4.2 Tema 2: Vilka identifieras som 

policyentreprenörer i denna fråga? 

 

Under detta tema så kommer vilka aktörer/individer som är policyentreprenörer i bägge 

kommunerna identifieras utifrån Kingdons (2014) teori om policyentreprenörer.  Detta har 

gjorts enskilt för respektive kommun via en analys för det transkriberade materialet i 

Sundsvalls kommun och en separat analys för Örnsköldsviks kommun. 

 

4.2.1 Sundsvalls kommun 

I följande citat ser vi hur en tjänsteperson har förhållit sig till den nationella samordnaren i 

arbetet med utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson. Vidare talar informanten om 

motivering till avhysning utifrån samordnarens rapport.  

För några veckor sedan så hade ju [medarbetare] och jag nationella samordnaren, eller 

nationella samordnaren plus en av hans kollegor här på besök. Det är ju länsstyrelsen i 

Stockholm som har den nationella [samordningsansvaret].  – Tjänsteperson 1 

Vidare säger samma informant. 

Så vi har ju förhållit oss till det här ju [samordnarens rapport] Men jag tror inte, man var 

ju lite beredd då, det finns ju en mottagning för ett ekonomiskt bistånd och för barn och 

familj att man var beredd på att det skull bli en mycket, den där veckan dom skulle 

avhysa. Men det var det inte (läser ur rapporten) – ”samordnaren bedömer att boende för 

utsatta EU medborgare som kommunen har lagstöd för att anvisa är kort akutboende efter 

en individuell prövning av behov utav nödbistånd” – Tjänsteperson 1 

 I dessa två citat visas hur en tjänsteperson i Sundsvall har förhållit sig till den nationella 

samordnaren som en viktig aktör i frågan. I citatet kan man också utläsa att kommunen 

förhåller sig till vad samordnaren förespråkar. Via sina besök i kommunen så har han använt 

sin högt uppsatta position och sina resurser kopplat till denna position för att påverka 

Sundsvalls hantering av frågan (Kingdon 2014). 
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Om man går djupare in i intervjun med samma informant får man en tydligare bild av hur den 

nationella samordnaren påverkat beslut som tagits i Sundsvall och därför kan identifieras som 

en policyentreprenör.  

[...] jag skojade med dom här från samordnaren som var här tänk om det skulle komma 

ett gäng danskar, det är bara danskar som får bo där, danskar måste bo här, danskarna har 

slagit läger i hamnen vad gör vi nu med danskarna? – Tjänsteperson 1 

Vidare säger samma informant: 

[...] den nationella samordnaren sa i den här frågan så det borde ha legat kvar där men då 

fick vi ju uppdraget 2015 att socialnämnden får samordningsansvaret, ja, det är väl inte 

helt fel heller för det är ju vi som har individerna men den fråga som har varit störst här är 

ju, handlar ju om marken och husvagnslägret det handlar ju inte om enskilda individer – 

Tjänsteperson 1 

Här kan man se hur en tjänsteperson i Sundsvall talar om den nationella samordnaren som 

någon slags ledsagare i frågan och att man har tagit stor vikt vid denna persons åsikt i 

hanterandet av frågan. Att den nationella samordnaren har varit en policyentreprenör i frågan 

är väldigt tydligt i detta fall, då han i enlighet med Kingdons (2014) definition av 

policyentreprenörer har investerat energi och statliga resurser för att driva frågan och sin 

agenda i frågan framåt. Detta exemplifieras genom det ständigt återkommande mötet mellan 

Valfridsson och politiker och tjänstemän i Sundsvall, där Valfridsson verkar ha gjort ett stort 

intryck på dem han träffat och alltså lagt energi och resurser på detta möte. Detta kan man 

kalla en politisk eller byråkratisk entreprenör, i den mening att han har ett stort kontaktnät 

inom det kommunala samt en stor respekt i den position han befinner sig i (Petridou 2016). 

Därför kan man se den nationella samordnaren för frågan om utsatta EU-medborgare som en 

policyentreprenör som har lyckats få igenom sin vilja och sin agenda i Sundsvalls kommun. 

Detta blir i sig problematiskt när det finns tjänstepersoner i kommunen som inte ser den 

nationella samordnarens auktoritet som en styrande sådan. 

Ett exempel på detta kan vi se i citatet nedan: 

Valfridsson presenterade en rapport i februari som handlade om nationella riktlinjer och i 

dagens datum sextonde november så är fortfarande dom nationella riktlinjerna inte klara 
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vilket gör att det finns ett antal kommuner som väntar på de nationella riktlinjerna för att 

liksom bestämma sig, den här nivån ska vi ligga på, och andra skjuter från höften och 

säger ’vi ska inte göra någonting’ och andra säger ’det är klart att barnen ska gå i skolan 

det är klart vi ska fixa bostäder’[…] – Tjänsteperson 2 

Beslutsfattare och vissa tjänstepersoner ser auktoriteten – och den makt som den nationella 

samordnaren har i sina ord. Men det finns andra tjänstepersoner som inte erkänner denna 

auktoritet. Det finns alltså en ovisshet om erkännandet vi ser på andra håll av den nationella 

samordnarens åsikt som ”solid fakta”, då Valfridssons slutsatser enbart är en tolkning av det 

nuvarande lagrummet. Det som kvarstår är trots detta att Valfridson har lyckats påverka 

beslutsfattare. 

Oberoende vart man står i det politiska spektrumet så verkar de möten den nationella 

samordnaren har haft med de lokala politikerna i Sundsvall ha haft en stor påverkan på hur de 

vill agera i frågan. En annan kommunal politiker refererar återigen till samordnaren i en fråga 

om policyimplementering angående barn i skolan: 

[...] och litegrand som den nationella samordnaren sa idag, den förra Martin sa. Det här är 

ju verkligen en hjärta och hjärna fråga. Det som man ibland med hjärtat känner liksom för 

en medmänniska som kan vara väldigt, väldigt rätt på kort sikt kan bli väldigt fel på 

långsikt – Politiker 2 

Citatet ovan cementerar återigen den nationella samordnarens roll som en central 

policyentreprenör om frågan om utsatta EU-medborgare i Sundsvalls kommun, genom att 

man återigen hänvisar till samordnaren för att motivera sina ställningstaganden.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det enligt dessa narrativ finns en tydlig 

policyentreprenör som förespråkar policys mot gruppen utsatta EU-medborgare. Den 

nationella samordnaren har en relativt restriktiv lagtolkning (SOU 2016:6) i sitt arbete 

gentemot gruppen och det reflekteras tydligt i hur Sundsvalls kommun har valt att hantera 

frågan. 
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4.2.2 Örnsköldsviks kommun 

I Örnsköldsviks kommun ser det annorlunda ut jämfört med Sundsvalls kommun. Här har 

man exempelvis valt att lägga frågan på ett högre plan i den kommunala organisationen, 

närmare bestämt på kommunstyrelsen. I citatet nedan talar en kommunal politiker från 

Örnsköldsvik om detta: 

Ja det är nog en bra fråga, jag skulle kunna tänka mig att kommundirektören har blivit 

inblandad i ett ganska tidigt skede och sen är det också så att vi har fastighetsfrågorna 

under kommunstyrelsen och det är mer kopplat till det än till någonting […] 

kommunstyrelsen och inte där vi har integrationsfrågorna annars också på 

välfärdsförvaltningen och humanistiska nämnden dom här kommer ju under lite grand 

samtidigt kan man säga dom här frågorna och kommundirektören var väldigt engagerad i 

båda sakerna så att det är nog det pragmatiska svaret kring varför det är där och där. – 

Politiker 3 

Här kan man se att kommundirektören har haft ett direkt intresse i frågan och därför 

aktualiserat den inom kommunen. Detta hade inte hänt på samma sätt ifall kommundirektören 

inte hade engagerat sig i frågan. Kommundirektören har alltså investerat sin tid och sina 

resurser för att aktivt arbeta gentemot gruppen och varit delaktig i att ta beslut mot gruppen 

som ska göra det bättre för dem som policyentreprenören som identifierades i Sundsvalls 

kommun så faller kommundirektören under Kingdons (2014) definition av vad som kan anses 

vara en policyentreprenör. 

Men det finns även andra krafter som drar i denna fråga i Örnsköldsviks kommun – den 

ideella sektorn. I kommunen har man upprättat ett härbärge på initiativ av kyrkor som gått 

samman och lyft frågan i kommunen. 

[…] från den första november till den sista april så har kommunen ett, har vi ju då 

upplåtit en lokal och sen har vi då vi har gjort ett avtal med 6… jag tror att det är fem 

kyrkor nu som i ett samarbete driftar härbärget. Så att kommunen står för lokalen och 

utrustningen där sen så köper vi tjänsten kan man säga utav frivilliga krafter. Att ta emot 

och ge kvällsfika och frukost. – Politiker 3 
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Detta har alltså skett på den ideella sektorns och kyrkors initiativ. De har skrivit ett avtal med 

kommunen som i sig har tagit ett aktivt beslut att ge stöd för denna verksamhet. Man kan 

därför se dessa som aktiva policyentreprenörer i frågan då även de investerar sin tid och sina 

resurser (personal) för att aktivt påverka policy och utfallet i frågan. 

Sammanfattningsvis kan vi identifiera flertalet policyentreprenörer i Örnsköldsviks kommun. 

Det finns en stor ideell sektor som har gått ihop och skapat en policygemenskap kring denna 

fråga, ett slags nätverk kring frågan, samt en kommundirektör som är djupt engagerad i frågan 

och jobbar för att driva policys inifrån den kommunala organisationen. Policygemenskapen i 

samband med en politisk entreprenör (Petridou 2016) har visats sig vara fruktfullt i drivandet 

av policy – detta går hand i hand med vad Marie-Louise von Bergmann-Winberg och Elin 

Wihlborg (2011) tolkning av vad en policygemenskap är. 

 

4.3 Tema 3: Vad beror likheter och skillnader i policy 

på - hur har policyentreprenörerna influerat rådande 

policys? 

Vi har nu identifierat de som kan anses vara policyentreprenörer i respektive kommun och 

klargjort för varför så är fallet. Det som analyseras under detta tema är till vilken grad de som 

vi har identifierat som policyentreprenörer har påverkat rådande policys samt vilka likheter 

och skillnader som finns mellan de båda kommunerna vad gäller påverkan av 

policyentreprenörers agerande. Även detta har gjorts enskilt för respektive kommun via en 

analys för det transkriberade materialet i Sundsvalls kommun och en separat analys för 

Örnsköldsviks kommun. 

 

4.3.1 Sundsvalls kommun 

De policys som har implementerats i Sundsvalls kommun handlar till större del om en stor 

avhysning som gjordes vid Norra kajen i Sundsvall sommaren 2016 och sedan hanteringen av 

utfallet av denna avhysning. Men hur kom de fram till beslutet att göra en avhysning från 

lägret i norra kajen? 
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Martin Valfridsson lämnade sin rapport där han var ovanligt konkret och tydlig med hur 

man rekommenderade kommuner att göra för generells så är det såhär att för när 

kommuner behöver stöd i frågor därför att vi inser att såhär kan man inte hantera olika 

och kommunerna frågar staten så får man oftast snömos tillbaks kan jag beskriva det som 

men den här gången så var det väldigt handfast och väldigt konkret och det var lixom 

såhär, det tror jag, oavsett vad man tycker, så tror jag man tyckte det var bra att någon sa 

någonting i varje fall och utifrån nationellt perspektiv för regeringen ställde ju sig bakom 

den hära linjen  - Politiker 2 

Vidare säger samma informant: 

Jag och [partiet] vi har ju själva drivit den här frågan utifrån vårt perspektiv utifrån då ja 

som vi har sett det då att det är otroligt viktigt att vi behandlar människor lika, man får 

inte upprätthålla eller vad ska man säga, man får inte göra en bosättning på kommunal 

mark om man inte har tillstånd till det det är alltså olagligt och det gäller alla, oavsett 

varifrån man kommer – Politiker 2 

I det första citatet så kan man utläsa att Valfridssons rapport (SOU 2016:6) har setts som en 

korrekt tolkning av hur kommunen ska hantera frågan om utsatta EU-medborgare. I det andra 

citatet så kan man därför tyda att det är samordnaren som har tagit frågan till partiet och 

aktualiserat frågan hos dem. Informanten har sedan med sitt parti bildat ett sakfrågenätverk 

kring denna fråga, drivit den och så småningom lyckats få igenom sin agenda om att stänga 

lägret. De har sedan släppt frågan helt och sakfrågenätverket har upplösts då frågan inte 

längre är aktuell. Detta är ett gott exempel på ett sakfrågenätverk kring en fråga (Bergmann-

Winberg & Wihlborg 2011). På grund av detta kan man säga att policyentreprenören Martin 

Valfridsson har varit avgörande i frågan om att stänga det spontana lägret där EU-

medborgarna bodde i hamnen. Via analys av dessa citat kombinerat med tidigare identifiering 

av Valfridsson som en policyentreprenör leder till slutsatsen att Martin Valfridsson har 

identifierat bosättningen i hamnen som ett problem utifrån detta identifierade problem så har 

partiet i fråga bildat sakfrågenätverket för att driva policy för att lösa detta ”problem” 

(Petridou 2016). På så sätt kan inte partiet räknas som renodlade policyentreprenörer utan 

istället som en grupp som har blivit influerad av en policyentreprenör.  



33 

 

I andra frågor såsom skolgång för barn och omhändertagande av barn finns det en avsaknad 

av policybeslut som gynnar den utsatta gruppen. En informant svarar följande på frågan om 

att barn som tillhör gruppen utsatta EU-medborgare ska få gå i skolan: 

Nej, det tror jag inte. […] man kan alltid välja att vilja göra mer det tycker jag är helt okej 

det tycker jag ska vara ett lokalt beslut. Det är helt okej att vilja frivilligt erbjuda dom här 

barnen skolgång men jag påstår att det är inte så lagen ser ut, att vi ska inte, vi måste inte 

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

Politiker 2 

Här ser informanten det inte som ett problem att barn som tillhör gruppen inte har möjlighet 

eller rätt att gå i svensk skola. Det har inte funnits några policyentreprenörer som har 

advocerat för denna fråga eller så har dessa helt enkelt inte lyckats nå till politiken med sina 

röster (Mintrom & Norman 2009, Zhu & Xiao 2015). Alltså har de missat policyfönstret, men 

det finns enligt Kingdons teori chans att detta kommer att komma på tal igen i kommunen, 

och fönstret kommer att öppnas. Ifall policyentreprenörerna dessutom engagerar sig 

ytterligare så finns det en chans att detta beslut kommer att tas (Kingdon 2014). 

Det enda policybeslut som aktivt har tagits i Sundsvalls kommun har således handlat om 

avhysning från hamnen vilket i hög grad påverkades av ett sakfrågenätverk, influerade av 

Valfridsson, som kämpade åt samma mål, det vill säga en restriktiv hållning (Bergmann-

Winberg & Wihlborg 2011). 

Den generella avsaknaden av andra policybeslut som gynnar den utsatta gruppen kan 

krediteras till den nationella samordnaren och hans möten med kommunpolitiker och 

tjänstemän som arbetar med frågan i Sundsvall. Han har därför varit den mest framgångsrika 

utomstående policyentreprenören i Sundsvalls kommun. Detta påvisades i föregående tema 

och med följande citat: 

Och då var ju Martin Valfridsson där, det var ju precis innan den här rapporten, var, om 

den var precis klar eller skulle precis vara klar men allting var ju släppt och det är ju ändå 

en utredning som är gjord och det är ju den vi har att luta oss på, känner vi. – Politiker 1 

Men ändå just Valfridssons jag menar han har ju ändå gjort en grundlig utredning han har 

ju varit mycket i länderna där också, vi har lutat oss på den också han pekar ju också ut 
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att vi ska inte ha några uppställningsplatser det förbättrar inte situationen och det har jag 

själv också tyckt att det inte är en optimal lösning – Politiker 1 

[…] Jag har träffat honom flera gånger verkar ju vara en mycket sympatisk person, med 

mycket hjärta man ska ju skriva om personer i det här också, vad ska han säga, jag fattar 

inte hur han kan få kritik, men så är det, den väcker ju mycket känslor den här frågan. – 

Tjänsteperson 1 

Som vi ser i dessa citat är det återkommande att referera till den nationella samordnaren för 

arbetet med utsatta EU-medborgare. Det är ofta hans rekommendationer som har tagits som 

riktiga nationella riktlinjer i hur man skall hantera frågan om de utsatta EU-medborgarna. 

Detta är dock inte fallet då Valfridssons rapport enbart är hans tycke och uppfattning av 

situationen.  

 

4.3.2 Örnsköldsviks kommun 

De som i den första analysen identifierades som policyentreprenörer i Örnsköldsviks kommun 

var de ideella föreningarna, kyrkor samt kommundirektören. Nedan presenteras hur dessa har 

påverkat rådande policy som idag är implementerad.  

Vi har ju haft enstaka personer som har kommit till Ö-vik men de har inte hört till den här 

målgruppen som är från Rumänien och Bulgarien och då var det framförallt den ideella 

sektorn som engagerade sig [...] så insåg ju ideell sektor det att när de säger att ska åka 

hem så innebär det att andra i deras familjer kommer istället och det var i samband med 

det då så vi samlades kommun, ideell sektor och diskuterade om hur vi ska tänka kring 

vintern - Tjänsteperson 3 

I detta citat kan vi se att det var frikyrkor som finns i Örnsköldsvik som identifierade 

problemet i att EU-medborgarna skulle stanna över vintern och höjde sina röster för att detta 

skulle komma att bli ett problem för hela kommunen ifall man inte gjorde någonting åt saken. 

De gick således ihop till ett nätverk för att driva policy om ett härbärge i kommunen. 

Kyrkorna har således själva påverkat kommunen och drivit denna policy framåt vilket går i 

linje med teorin om hur policyentreprenörer fungerar i nätverk av olika slag (Kingdon 2014, 

Bergmann-Winberg & Wihlborg 2011). 

Detta stärks ytterligare genom följande citat. 
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[…]vi väldigt inställda på att kommunen ska inte erbjuda härbärge för det gör vi inte till 

någon annan grupp heller eller någon annan, vad säger man, hemlös i Ö-vik kommun så 

har vi inte härbärge för någon annan heller så för att det inte skulle vara en kommunal 

fråga. Men sen var det ju också så att det var många kyrkor och frivilliga som engagera 

sig […] – Politiker 3 

Vidare säger samma informant: 

Ursprungsinitiativet kommer nog från ideella krafter som sa att vi vill inte ha det så här vi 

måste göra någonting kommunen måste göra någonting och så säger kommunen först att 

nä, vi vill inte starta något boende och så diskuterar man sig fram till den här lösningen 

och själva lösningen kommunens medarbetare klurat ut […] – Politiker 3 

Här kan man se att kommunen i sig var emot att öppna detta härbärge eller något härbärge 

överhuvudtaget innan kyrkorna lyfte frågan och tog den till maktens korridorer, samt att det 

faktiska initiativet kom från policyentreprenörerna, vilket visar på deras faktiska påverkan på 

den rådande policyn. 

Vad gäller skolgång så har Örnsköldsvik implementerat policy att barn som tillhör gruppen 

utsatta EU-medborgare ska ha rätt att gå i skolan. Enligt en informant har den drivande 

kraften i denna fråga varit kommundirektören själv. 

[…] hade ju tagit på oss att skriva fram ett underlag och vår bedömning var att man som 

kommun får tillåta men man måste inte erbjuda skolgång och när det gäller just 

skolgången så fanns det många åsikter på politisk nivå […]från tjänstemannahåll så var ju 

kommundirektören i högsta grad involverad. – Tjänsteperson 3 

En fråga som i sig är kontroversiell och öppen för tolkning av kommunala tjänstemän drevs 

då vidare på grund av att kommundirektören, som vi tidigare identifierade som en av 

policyentreprenörerna, drivit sin agenda och den policy han advocerar. Det är alltså denna 

person som är i centrum av den kommunala byråkratin som har investerat sin tid och sina 

resurser för att driva denna fråga vidare och som i slutändan mynnar ut i en faktisk policy om 

möjlighet till skolgång för den utsatta gruppen, det är ingen slump att kommundirektören har 

varit framgångsrik i att driva policy framåt då han hen har ett stort kontaktnät och goda 

kontakter i politiken (Kingdon 2014, Zhu & Xiao 2015). 
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4.3.3 Jämförande av kommunerna 

Det finns bevisligen skillnader i hur Sundsvall och Örnsköldsvik har hantera frågan om 

utsatta EU-medborgare som vistas i kommunerna. Den policy som finns i Sundsvalls 

kommun är en restriktiv sådan och har framförallt påverkats av Martin Valfridssons besök i 

kommunen där han har förespråkat denna restriktiva hållning och hantering av beslut som rör 

gruppen har lags på tjänstemän, samordnarens framgång i detta kan enligt tidigare forskning 

förklaras med att hans högt uppsatta position ger honom en fördel i sin påverkan i 

policyförrändring som en policyentreprenör (Zhu & Xiao 2015). I Örnsköldsvik har frågan 

lagts på en högre nivå inom den kommunala organisationen. Detta kan enligt analysen ovan 

krediteras till kommundirektören som har varit en central politisk entreprenör i arbetet med 

den utsatta EU-medbogarna, föregående argument till att en person inom det politiska organet 

kan ha god påverkan på policys implementering kan även appliceras här. Den mindre 

restriktiva inställningen reflekteras därför också i hur man har valt att hantera frågan i 

kommunen. Valfridsson ses inte som en policyentreprenör eller en figur av auktoritet i 

Örnsköldsviks kommun på samma sätt som i Sundsvalls kommun. De ideella föreningarna 

(läs: policyentreprenörerna) hann före Valfridson in i att förespråka policy i denna fråga och 

därför missade han policyfönstret (Kingdon 2014) och på så sätt chansen att påverka 

Örnsköldsvik i frågan om utsatta EU-medborgare. Enligt analysen ovan så kan vi se att 

policynätverk har bildats kring frågan om de utsatta EU-medborgarna i bägge kommunerna. I 

Sundsvall är detta nätverk ett sakfrågenätverk som består av ett parti som förespråkade 

stängningen av EU-medborgarnas spontana bosättning i Norrakajen i Sundsvall, detta nätverk 

förespråkade restriktiv policy influerad av Valfridsson (Bergmann-Winberg och Wihlborg 

2011). I Örnsköldsvik så har istället en policygemenskap bildats för den utsatta gruppen som 

består av ideella organisationer som förespråkade policy om att upplåta ett härbärge och en 

medmänsklig inställning gentemot de utsatta EU-medborgarna (Bergmann-Winberg och 

Wihlborg 2011). Det finns alltså stora skillnader vilka som har valt att engagera sig i frågan. 

Utifrån detta och tidigare forskning så beror utfall av policy gentemot utsatta EU-medborgare 

i dessa kommuner till stor del på vilka policyentreprenörer som finns aktiva inom kommunen 

(Mintrom & Norman 2009). 
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5. Resultat och slutsats 

I analysen kan man utläsa stora skillnader i hur frågan i sig och policy som berör gruppen 

utsatta EU-medborgare har hanterats och utvecklats mellan kommunerna. Men också stora 

skillnader kring vilka policyentreprenörer som har engagerat sig och aktivt försökt påverka 

policy och dess utfall. I Örnsköldsvik finns det policy om härbärgen och hur man skall driva 

frågan framåt samt att man ska få låta barn gå i skolan, medan det i Sundsvall inte finns 

policy som berör hanterandet i frågan. Ifall svensk skolgång ska komma att bli möjligt för 

utsatta EU-medborgare har inte heller varit på agendan för beslutsfattare. Som påvisats i 

analysen så finns det både policyentreprenörer som kan motverka policy såsom i fallet med 

den nationella samordnaren och de kommunala politikerna i Sundsvall. Men det finns också 

policyentreprenörer som får policys att implementeras så som i fallet med härbärgen och de 

ideella organisationerna i Örnsköldsvik.  

Faktum kvarstår att alla dessa policys och ställningstaganden på något sätt har påverkats av 

policyentreprenörers intervention. Problembilder har aktualiserats och röster har blivit hörda 

av det lokala styrande organet (Zhu & Xiao 2015, Kingdon 2014). Utifrån detta så har 

ställningstaganden gjorts och policys har blivit verklighet eller fryst inne. Beroende på vilket 

synsätt man har på situationen som berör EU-medborgarna kan man anse att 

policyentreprenörer har gjort ett bra jobb i att påverka policys och göra livet lite bättre för den 

utsatta gruppen i Örnsköldsvik. För att få en förändring i den trögflytande politiken som är 

tidskrävande och fylld av steg så behövs det policyentreprenörer för att skynda på denna 

tidskrävande process. Den tidigare forskning som har gjorts på detta ämne visar på att 

policyentreprenörer behövs i politiken för att skynda på den byråkratiska processen (Lowndes 

2005). Detta är någonting som saknas i Sundsvalls kommun, en eldsjäl som kan engagera sig, 

driva och advocera för policys som kan gynna den utsatta gruppen på lång sikt. Finns det 

ingen som aktualiserar problemet så finns det per definition inget problem. 

För att besvara frågeställningarna så kan den nationella samordnaren Martin Valfridsson 

anses vara en policyentreprenör i Sundsvalls kommun och ha förespråkat att restriktiva 

policybeslut har tagits i den kommunala organisationen. I Örnsköldsviks kommun finns det 

ett flertal olika policyentreprenörer i både den ideella sektorn och inom kommunen. De 

ideella har bildat ett policynätverk kring frågan om de utsatta EU-medborgara och har varit 

lyckosamma i att driva policy angående härbärge i kommunen. Inom den kommunala 
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organisationen är det kommundirektören som har varit den drivande kraften och har varit 

delaktig i att förespråka policys angående möjligheten till skolgång för målgruppen. 

Skillnader i policy som finns mellan de två kommunerna är då som tidigare nämnt att 

Örnsköldsvik har implementerat policys som gynnar gruppen i form av möjlighet för gruppen 

att gå i skolan, härbärge samt en plats högre upp i den kommunala organisationen, därför så 

kommer policyfrågor som berör gruppen utsatta EU-medborgare fortsätta prioriteras i den 

mån policyentreprenörerna fortsätter engagera sig. I Sundsvall så har det i viss mån 

implementerats policy men i den bemärkelse att man har som policy att ha en restriktiv 

inställning. Andra skillnader som kan identifieras i analysen som gjorts är att de som arbetar i 

Örnsköldsviks kommun inte har sett den nationella samordnaren Martin Valfridsson som en 

figur av auktoritet på samma sätt som Sundsvalls kommun har gjort – det kan vara så att de 

ideella föreningarna (läs: policyentreprenörerna) hann före Valfridson in i att förespråka 

policy i denna fråga och därför missade han policyfönstret, och på så sätt chansen att påverka 

Örnsköldsvik i frågan om utsatta EU-medborgare.  

 

6. Diskussion 

I jämförandet av de policyentreprenörer och de policyimplementeringar som finns i de bägge 

kommunerna som berör de utsatta EU-medborgarna, enligt de insamlade narrativen, så är det 

enkelt att identifiera en trend i att där det finns en större andel aktiva policyentreprenörer så 

finns det också en större chans till påverkan och implementering av ny policy. För att 

säkerställa detta samband behövs dock ytterligare forskning med ett större material under en 

längre tidsperiod. Detta bekräftar Kingdons teori om att policyentreprenörer har en reell 

påverkan på utfall av policy och policyimplementering. Detta går även i linje med den 

tidigare forskning som gjorts om policyentreprenörer inom den lokalpolitiska sfären (Zhu & 

Xiao 2015). 

I Örnsköldsvik har policyentreprenörerna (läs: de ideella krafterna) även bildat ett nätverk för 

att driva de policys som de förespråkar. Detta är vad som i teoriavsnittet definieras som ett 

policynätverk. Dessa policynätverk har visat sig framgångsrika i sitt arbete att påverka policy. 

Om Sundsvall vill uppnå någon form av liknande policyimplementering och aktualisering av 

frågan så måste även dessa nätverk skapas där. Detta skulle även vara applicerbart i andra 

frågor som inte har aktualiserats inom det styrande organet. Ifall liknande studier skulle gjorts 
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med annat fokus så kan man förvänta sig liknande utfall beroende på hur många aktuella 

utomstående eller inomorganisatoriska krafter som talar för förändring. 

Det går att påstå utifrån denna uppsats att brist på tydlighet i lagar och riktlinjer gällande 

svåra samhällssituationer leder till att människor behandlas olika beroende på lokal policy. Då 

det inte finns ett tydligt urmejslat sätt för kommuner att agera i denna fråga blir det därför en 

problematik i att människor blir behandlade olika beroende på vart de är bofasta. Det 

kommunala självbestämmandet ska inte påverka ståndpunkten att alla människor ska 

behandlas lika.  

I mitt avslutande ord i denna studie om policyskapande och implementeringsprocessen av 

policys som berör utsatta EU-medborgare vill jag medföra att fortsatt forskning av detta slag 

borde genomföras. Denna forskning bör undersöka fenomen och beslut på lokal nivå då det 

ofta är beslut på denna nivå som ger ett faktiskt utfall för befolkningen som bor i landet. 

Forskning om policyprocesser på nationell nivå finns det redan en uppsjö av men forskning 

som går på djupet inom det kommunala är svår att finna. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide: 
  

  
 Du kan få börja med att berätta lite om vem du är och vilken roll du har i kommunen  

och angående make sense och de utsatta EU-medborgarna. 
  

 Utifrån din vetskap hur många EU-medborgare vistas i dagsläget i kommunen idag? 

  
 Hur lever de som vistas i kommunen idag, under vilka förhållanden? 

  
 Kan du berätta lite om hur situationen såg ut för några år sedan när det började bli ett 

fenomen? 

  
 Hur skiljer sig detta från hur det ser ut idag? 

  
 Vart ligger frågan idag? Vem/vilken instans har det huvudsakliga ansvarsområdet? 

  
 Vilka policys har Örnsköldsvik idag implementerat i kommunen som berör EU-

medborgarna? 

  
-  Frågan om barn 

            -  Frågan om skolgång 
-  Härbärge 
-  Uppsökande arbete 
-  Andra frågor 

  
 Vilken var den drivande kraften bakom dessa policys? 

  
 Finns det något samarbete med ideella organisationer/idéburna organisationer i 

kommunen idag? 
 

 Hur arbetar kommunen med de ideella krafterna som finns i kommunen? 

  
 Vad tror du behövs för att det ska bli en förrändring i frågan? 

  
 Ifall du får vara lite visionär en stund hur tror du att läget kommer se ut om 5 år? 
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