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Abstract 
Author: Viktoria Häll and Matilda Karlsson 

Title: Begging EU-migrants in Kalmar – a local social policy are emerging. 

Supervisior: Peter Hultgren 

Assessor: Jan Petersson 

 

The aim of this study was to examine how social policy is created in a local context on 

the basis of the situation regarding the begging EU migrants in Kalmar, Sweden. The 

last few years the number of begging EU migrants has increased in Sweden. Most of 

them are Roma with a history of exclusion and discrimination. To reach our goal we 

interviewed three managers from the social Services representing the local authorities. 

We also did four interviews with people from three non-profit organizations in Kalmar. 

In the light of our selected theories and interviews it is clear that it is hard to define the 

best way to help these people. Welfare benefits from the municipality go to Swedish 

citizens, so even if the EU migrants have the right to stay in Sweden for three months 

they can´t get as much help as Swedish citizens. Therefore non-profit organizations 

have a big role to play. In our study Stadsmissionen, which is a big non-profit 

organization, was the most important claims maker. They identified the needs of the EU 

migrants and took the process forward. The EU migrants were invited to a local 

Pentecostal church, Lorensbergskyrkan, on Thursday evenings where they could 

shower, eat, sleep and have fellowship. This led to the EU migrants eventually getting 

access to Kalmar Dämme, Salve, where Stadsmissionen contributed with caravans and 

the municipality with barracks with kitchens, toilets and showers. This study shows that 

non-profit organizations like Stadsmissionen need to notice the problem and define it 

for other operators to join. Non-profit organizations in Kalmar are important in the 

process of creating social policy in this local context. 
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1 Inledning 
Under det senaste året har det blivit allt vanligare att vi möts av individer med en 

pappersmugg i entréerna till olika affärer. Vi ser en sliten människa med dåliga kläder 

som verkar frysa och som söker vår uppmärksamhet för att få en slant i sin mugg. Det är 

om människorna bakom muggarna och om hur den lokala politiken kommit att formas i 

relation till dessa som vårt uppsatsprojekt handlar om. 

 

1.1 Problembakgrund 

Fler och fler tiggande EU-migranter finns nu på gatorna i Sverige. I storstäderna handlar 

det om en ökning med dubbelt så många mellan år 2013 och år 2014. I juli år 2014 hade 

redan 4600 EU-migranter besökt Malmö Stadsmission, till skillnad från 5100 migranter 

under hela år 2013 (Sveriges radio 2015). Den stora ökningen beror till stora delar på 

den fria rörligheten som råder mellan EU-länderna. Alla medborgare i EU-länder har i 

och med direktivet om fri rörlighet, som antogs av Europeiska unionen år 2004,  rätt att 

röra sig fritt inom medlemsstaternas landområden (SOU 2005:34 s. 41). Sverige 

ratificerade år 2005 direktivet genom en ändring i utlänningslagen. I och med att allt fler 

länder blivit medlemmar i EU har nu ca 500 miljoner individer rätt att röra sig inom 

dess gränser. Detta gör att Europa står inför en stor utmaning (Luedtke 2006). EU-

medborgare har rätt att vistas i andra EU-länder upp till tre månader, de behöver endast 

uppvisa pass eller annan id-handling. Däremot kan EU-migranterna avvisas från Sverige 

även under de tre första månaderna i de fall dessa anses vara en orimlig belastning för 

biståndssystemet (Agnevik et.al. 2014, s. 1). 

 

Socialstyrelsen gjorde år 2013 en nationell kartläggning som visar på en förändrad bild 

av hemlöshet i Sverige. Många av de hemlösa personerna i Sverige har utländsk 

bakgrund, och ofta kommer dessa från Rumänien. De flesta är unga, utan några 

missbruksproblem eller psykisk ohälsa (Socialstyrelsen 2013). Professor Hans Swärd 

(2014, s. 27) skriver i sin rapport Tiggeri som socialt problem? att hemlösa EU-

migranter är den grupp av hemlösa som växer snabbast. EU-migranterna från bl.a. 

Rumänien utgör dock ingen homogen grupp. De är unga och gamla, med eller utan 

utbildning och med eller utan familj, men det de har gemensamt är att de flyr från 

fattigdom (Socialstyrelsen 2013). Vi är medvetna om att det finns många EU-migranter 

i Sverige som förvärvsarbetar, men när vi i vår text skriver EU-migranter hänvisar vi till 

de migranter som tigger på gatorna eftersom det är den grupp vår uppsats handlar om. 
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Enligt Agnevik et.al. (2014, s. 2) är EU-migranternas huvudsyfte inte att försörja sig 

genom förvärvsarbete utan genom att tigga, vilket är tillåtet enligt svensk lag. EU-

migranterna har däremot begränsade rättigheter under sin tid i Sverige när det gäller 

bl.a. sjukvård och bistånd, vilket gör dem till en extra utsatt grupp (Socialstyrelsen 

2013). 

 

En annan aspekt av utsattheten förmedlas via dagspressen. Swärd (2014) skriver i sin 

rapport att vi i media kan se att diskussionen om tiggarna ökar. Författaren visar att 

media framställer tiggarna på olika sätt. Vissa anser att de inte är ett samhällsproblem 

för Sverige utan att det är för individen som kommer från hemska förhållanden som det 

är problem, medan andra menar att tiggeri borde förbjudas. Dessa olika bilder av EU-

migranterna kan framkalla olika känslor och tankar hos de personer som ser dem. I en 

tidningsartikel kan vi läsa om hur sovande EU-migranter i en minibuss blir överfallna 

av personer som kastar stenar mot minibussen och misshandlar migranterna (Expressen 

24/1- 2015). En annan artikel belyser att vi som har resurser istället borde hjälpa de som 

inte har något annat alternativ än att tigga (Dagens samhälle 26/11- 2014). Debatten om 

det är rätt att ge pengar till tiggare eller inte fortsätter och vad som egentligen är bäst 

beror på vem man frågar. Diskussionen om tiggarna och tiggeriet förekommer på olika 

samhällsarenor, både i politiken och i media. Olika problematiska förhållanden kopplas 

till tiggarna, t.ex. att de fryser, blir förnedrade, utnyttjade eller att de har det svårt i sitt 

hemland. Diskussionen gäller inte bara om eller hur man ska hjälpa, utan också om hur 

förändring i strukturen i hemländerna kan bli av (Swärd 2014). 

 

Tiggeriet som idag är synligt på gatorna ses ofta som ett nytt fenomen kopplat till EU-

migranterna, men det är inte nytt. Sociala problem som fattigdom och hemlöshet har 

förekommit genom historien (Swärd 2014, s. 31). Redan på 1500-talet sökte 

myndigheterna i Europa efter kunskap som kunde hjälpa dem att kontrollera de fattiga. 

Kontrollen ansågs vara viktig bl.a. för att minska sociala konflikter, förbättra de fattigas 

förhållanden och få ett harmoniskt samhälle. Idag är det många forskare som undersöker 

fattigdom och försöker lösa frågan bl.a. genom socialpolitik (Eliasson-Lappalainen et.al. 

2008, s. 19). Sverige ses som en välfärdsstat där ingen människa ska behöva stå utanför 

samhället utan staten ska, med hjälp av olika välfärdsförmåner, gripa in. Men frågan är 

hur det blir för de personer som inte har det formella medborgarskapet i Sverige utan 

bara inom EU. Detta är, enligt Nygård (2013), en fråga om socialpolitik och hur 
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fördelning av resurser sker till olika grupper i samhället. Ofta talas det inom 

socialpolitiken om sociala trygghetsförmåner, bl.a. barnbidrag och socialbidrag som 

staten ger, men det handlar om så mycket mer.  Nygård (2013, s. 16-18) menar att 

socialpolitik som begrepp är något vilseledande på grund av att det lätt missar den roll 

som frivilligorganisationer eller privata insatser har inom socialpolitiken. Det handlar 

alltså inte bara om hur riksdag och regering diskuterar och väljer att fördela resurser 

utan det handlar även om den kollektiva hanteringen av sociala problem och risker, 

såsom fattigvård, missbruk, hemlöshet m.m. Nygård (2013 s.11-35) framhåller starkt att 

socialpolitiken finns till för att skapa mänskligt välbefinnande eller det ”goda livet” för 

människan. Dessa begrepp kan ses som breda och individuella, vilket även författaren 

diskuterar i sin bok. Frågan är om det ens går att påverka det mänskliga välbefinnandet 

fullt ut. Svaret på den frågan blir nej, enligt författaren. Varje människa är unik och 

olika faktorer påverkar hennes välbefinnande, men det som socialpolitiken är menat att 

bidra till är att tillhandahålla förutsättningar för att människan ska kunna leva ett liv 

med gott välbefinnande, där inkludering, en god levnadsstandard och jämlikhet är målet 

(ibid). 

 

Ytterst är det kommunerna som har ansvar för de EU-migranter som vistas inom dess 

gränser (Agnevik et.al. 2014, s. 2) men det finns olika åsikter när det handlar om att 

erbjuda hjälp. Exempelvis i Umeå kommun har ansvaret lagts på Pingstkyrkan att 

samordna insatser, i Göteborg samarbetar kommunen tillsammans med Stadsmissionen 

och i Uppsala driver församlingen Livets Ord ett härbärge (Warne 2015 s. 30-34). Dessa 

exempel på kommuner som lägger över ansvaret på kyrkliga församlingar är inga 

undantag. Enligt Socialstyrelsen (2013) ser inte kommunernas socialtjänster det som sin 

uppgift att uppfylla EU-migranternas fysiska behov, förutom när det handlar om 

akutsituationer och i vissa fall bidrag till hemresa. Däremot har socialtjänsten en 

skyldighet att, genom sin uppsökande verksamhet, se till att inga barn i kommunen far 

illa (Agnevik et.al. 2014, s. 3). Swärd (2014) menar att det lätt kommer fram olika 

åsikter och spekulationer då det är otydligt vem som har ansvar för att EU-migranterna 

inte ska lida när de vistas i Sverige. Det kan vara en anledning till att kyrkor och 

frivilligorganisationer har gått in och tagit ett stort ansvar i att möta dessa personer och 

uppfylla delar av deras grundläggande behov som Socialstyrelsen (2013) visar. Därför 

är det dessa organisationer som vet mest om EU-migranternas levnadssituation i Sverige 

(ibid, s. 32-33). 
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I Kalmar samarbetade i början av år 2014 Stadsmissionen tillsammans med 

Lorensbergskyrkan, som är en Pingstförsamling, och Universitetskyrkan för att hjälpa 

de EU-migranter som finns på stadens gator. EU-migranterna erbjuds ett mål mat och 

tak över huvudet under de kalla vinternätterna (Svt 2014). Detta samarbete är nu under 

utveckling. 

 

1.2 Problemformulering 

Kommunerna ser på EU-migranternas hjälpbehov på olika sätt. Något som däremot 

verkar genomgående är att frivilligorganisationer tar ett stort ansvar för den utsatta 

gruppen. Det är av intresse för socialt arbete att se hur gränsdragningar sker och hur 

ansvar mellan kommun och frivilligorganisationer fördelas då det ytterst handlar om 

utsatta människor. Denna diskussion handlar i stort om hur socialpolitik skapas och hur 

olika aktörer i dagens samhälle ser på sin egen och på andras ansvar. Begreppet 

socialpolitik kan definieras på olika sätt, men många är överens om att det handlar om 

mänskligt välbefinnande och faktorer som påverkar detta (Nygård 2013). Vi vill därför 

se närmare på hur de olika aktörerna som kommer i kontakt med EU-migranterna bidrar 

till välbefinnande för dessa och hur den här processen ser ut i Kalmar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur socialpolitik skapas på lokal nivå i Kalmar 

kommun utifrån lokala aktörers föreställningar om och insatser för EU-migranter. 

 

1.4 Frågeställningar 
1. Vilka aktörer har engagerat sig i situationen kring EU-migranterna i Kalmar 

kommun och på vilket sätt? 

2. Hur har aktörernas handlingsmotiv och ansvar gentemot EU-migranterna 

utvecklats över tid? 

3. Hur ser aktörerna på EU-migranterna som grupp och påverkar den synen 

agerandet? 
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2 Tidigare forskning 
Det finns många hemlösa EU-migranter i Sverige och Europa som tigger. Gruppen är 

inte homogen, men en stor majoritet av dessa är romer, en folkgrupp som under flera 

decennier varit en utsatt minoritet (Socialstyrelsen 2013). För att förstå hur 

socialpolitiken i Kalmar utformas kring EU-migranternas situation menar vi att det är av 

betydelse att, i vår tidigare forskning, se på gruppens historia som diskriminerad 

minoritet samt attityder i samhället. Eftersom vi vill undersöka aktörers agerande har vi 

valt att ta med en artikel som handlar om hur organisationer sätter gränser för vilka som 

ska få hjälp inom organisationen. Därefter kommer vi ta upp socialpolitikens utveckling 

och en diskussion kring olika välfärdsmodeller. 

 

2.1 Romernas historia 

För tusen år sedan migrerade romerna från Indien till Östeuropa. På 1300-talet bosatte 

de sig på Balkan och under 1400-talet fanns de i hela Europa. Universitetslektorn 

Christine Walsh och doktoranden Birgette Krieg skriver in sin artikel Roma Identity: 

Contrasting Construktions (2007, s. 171) att romerna fram till nu har varit utsatta för 

diskriminering och direkt folkmord. Så sent som fram till år 1973 togs romska barn och 

gavs till icke-romska familjer för att bli uppfostrade av dem. Under andra världskriget 

blev majoriteten av alla romer i Europa satta i koncentrationsläger, ofta i speciella 

sektioner där de blev utsatta för medicinska experiment. Ca en miljon romer dog under 

nazisternas våld. Efter kriget tvingades romerna att förändra sin livsstil för att integreras 

i samhället. Många kvinnor blev tvångssteriliserade och barnen sattes på barnhem. Även 

efter kommunisttiden i östeuropa har romerna varit hatade, missförstådda och 

misshandlade (ibid, s. 171-172). 

 

I sin doktorsavhandling Exkludering, assimilering, eller utrotning skriver Martin 

Ericsson (2015) om tattare 
1
 och hur de har blivit behandlade i Sverige genom historien. 

Författaren skriver att det på 1800-talet var många aktörer i samhället som ville 

synliggöra problemet med tattarna. Fram till år 1910 var Svenska kyrkan en viktig 

drivande aktör som ville påverka staten till att agera mot tattarna. År 1934 blev frågan 

om tattarna ett statligt projekt där socialstyrelsen drev politiska åtgärder i frågan. 

Socialstyrelsen var bl.a. initiativtagare bakom rasbiologiska mätningar och arbetade för 

                                                 
1
 Ordet tattare används mer som en förnedrande benämning för romer (Nationalencyklopedin). I vår 

uppsats vill vi använda begreppet romer så mycket som möjligt, men anser att vi inte kan ändra andra 

forskares terminologi. 
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en rasifierande särskiljning. Även kommunala myndigheter har varit drivande i 

diskrimineringen av tattarna. Det var kommunerna som omhändertog och 

anstaltsplacerade många svenska romer och polismyndigheterna förde bl.a. lokala 

register över personer som sågs som tattare. Ytterligare maktutövningar såsom 

omprogrammeringsanstalter för ”tattarbarn” och tvångssterilisering förekom också. En 

anledning till att kommunerna ville särskilja och motarbeta tattarnas vistelse i 

kommunen var att dessa ansågs belasta kommunen ekonomiskt. På 1960-talet började 

en kamp för medborgerliga rättigheter för romer i Sverige. I och med det skrevs det i 

tidningar om att diskriminering inte existerade i Sverige, och den tidigare 

diskrimineringen mot tiggarna var som bortglömd (Ericsson 2015).  

 

2.2 Exkluderad minoritet 
I stycket ovan diskuterade vi diskriminering på en historisk och strukturell 

samhällsnivå. Diskrimineringen handlar också om majoritetsbefolkningens 

förhållningssätt till minoriteter samt psykosociala konsekvenser av att bli utsatt för 

diskriminering. Professorn Gal Ariely (2011) har gjort en studie som är av relevans för 

vår uppsats. Den söker efter generella sociala mekanismer som kan förklara olika 

former av diskriminering. Studien utgår från tre olika minoriteter i Israel: palestinska 

medborgare, icke-judiska invandrare och ultra-ortodoxa judar. Författaren framhåller att 

majoritetsgruppen kan utesluta minoritetsgrupper från tre olika områden av 

medborgarskap; politiska rättigheter, välfärdsrättigheter och kulturella rättigheter. 

Ariely (2011, s. 215) menar att fientliga attityder många gånger är baserade i 

upplevelsen av att vara hotad. För att förstå varför minoritetsgrupper exkluderas från 

dessa rättigheter har författaren därför valt att utgå från att det är ett upplevt hot som 

ligger bakom exkluderingen. Det är genomgående i studien att vissa typer av hot leder 

till vissa typer av uteslutning. Resultatet i studien visar att uteslutningen från kulturella 

rättigheter kan förklaras med att ett upplevt symboliskt hot var framträdande. Hotet mot 

säkerheten upplevdes endast mot de palestinska medborgarna och det var också dessa 

som blev exkluderade från de politiska rättigheterna. Att bli utesluten från 

välfärdsrättigheter hade sin grund i upplevelsen av ekonomiskt hot, men denna typ av 

exkludering var den minst vanliga. Ekonomiskt hot innefattar konkurrens om bl.a. jobb, 

medan det symboliska hotet innebär att minoritetsgruppen utmanar majoritetsgruppens 

livsstil och hotar dess sociala identitet. Majoritetsgruppen kan även känna att deras 

säkerhet är hotad av minoriteter (Ariely 2011). Professorn Virpi Mäkinen (2013) talar 
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liksom Ariely (2011) om minoriteter och tar upp romerna som exempel i sin artikel Are 

there fundamental rights for roma beggars in Europe? Hon menar att EU inte bidrar till 

att romerna får del av de grundläggande rättigheterna och att dessa kan ses som en 

exkluderad grupp. 

 

Walsh och Krieg (2007) skriver att det finns sju till nio miljoner romer vilket gör dem 

till den största minoriteten i Europa. De skriver att romerna i Central- och Östeuropa 

fortfarande är marginaliserade och förtryckta. Författarna menar att romerna under lång 

tid blivit diskriminerade och segregerade från utbildning och arbete. I studien av Walsh 

och Krieg (2007) berättar romer, i intervjuer, att de känner tillhörighet med romer över 

hela världen p.g.a. att de har liknande kultur och värderingar, men även för att de inte 

har en egen stat. Det faktum att de inte har ett eget land där de känner sig hemma gör att 

de alltid tillhör en minoritet, vart de än kommer (ibid, s. 176-177). 

 

2.3 Attityder och gränsdragningar 
Att få en förståelse för vad det innebär att tillhöra en minoritetsgrupp menar vi är 

viktigt. Vi anser att det även är av betydelse att beakta attityder gentemot 

minoritetsgrupper som kommer till uttryck inom organisationer och i samhällsdebatt. 

Dessa attityder menar vi kan påverka och ligga till grund för hur organisationer agerar. 

Lektorerna Ian McIntosh och Angus Erskine (2000) beskriver relationen mellan tiggare 

och människorna som möter dem. Slutsatsen i deras studie Money for nothing? är att 

många människor som möter tiggarna har en ambivalent inställning till dessa. Mötet 

med tiggarna innefattar moraliska frågor och emotionellt engagemang i mindre grad då 

tiggaren oftast är en främling. Tiggarna kan dock orsaka blandade känslor och moralisk 

förvirring hos de som går förbi. Författarna förklarar ambivalensen med att 

interaktionen mellan människor oftast inrymmer något slags utbyte, man ger något för 

att få något tillbaka. Relationen mellan tiggarna och människor de tigger från blir 

ovanlig på det sättet att de ber om pengar utan att ge något tillbaka. Vi anser att denna 

studie är relevant för vårt arbete då vi menar att även individer som företräder 

organisationer kan ge utan att få något tillbaka. Något annat som är av vikt för vårt 

samhälle, menar Walsh och Krieg (2007), är att myndigheter som t.ex. socialtjänsten 

borde ha mer kunskap om utsatta grupper. Deras studie genomfördes i Canada, vilket är 

en annan kontext än den vi utgått från tidigare, men resultatet är viktigt att beakta. Flera 

av socialarbetarna som intervjuades i deras studie menade att den låga utbildningsnivån 
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hos romerna bidrog till kriminalitet. Dessa stereotypbilder bidrar enligt författarna till 

fortsatt förtryck då bristen på information gör att en felaktig bild på romerna sprids. 

Studien av Walsh och Krieg (2007) visar att socialtjänsten behöver mer information om 

romernas historia, kultur och värderingar för att undanröja stereotypbilder om gruppen. 

Författarna menar att det är en fara att arbeta med en grupp människor som man har 

fördomar om. 

 

Professorerna Kirsi Juhila och Suvi Raitakari (2010) har gjort en studie där de ser på hur 

organisationer sätter gränser för vilka som ska få del av dess service. Beställaren av 

tjänsten förväntar sig goda resultat och effektiv service vilket gör att det är av vikt att 

dra gränser för vilka som ska få hjälp, och utesluta klienter som inte gör framsteg, 

menar författarna. Etiska frågor är en given del i professionellt socialt arbete som beror 

på specifika omständigheter i varje situation. Juhila och Raitakari (2010) genomförde 

sin forskning i ett stödboende där det bor klienter med mentala problem och 

drogmissbruk. De ville ta reda på hur de professionella etiskt rättfärdigar att de drar 

gränser för vilka klienter de ska hjälpa och inte. Författarna kan urskilja fem olika typer 

av rättfärdigande i tankegångarna hos de professionella under personalmötena: 1) 

enheten behandlar endast vissa typer av problem och kan inte möta alla behov, 2) 

klienten behöver mer vård och behandling än vad enheten kan erbjuda, 3) alltför mycket 

vård leder till att klienten blir beroende av enheten, 4) klienter gör sina egna val i livet 

och kan bara hjälpas om de själva vill ta emot hjälp, och 5) klienters val får inte hota 

andra klienters rättigheter och intressen. Att sätta gränser för vem som ska få hjälp eller 

inte, vem som är en bra eller dålig klient, är ett etiskt svårt ämne. I studien framkom 

dock att då de professionella tänker på dessa etiska motiveringar för gränsdragningar 

betyder det inte att de utesluter klienter som inte har något annat alternativ till hjälp. En 

sådan uteslutning skulle leda till diskriminering och exkludering vilket inte är etiskt 

försvarbart (Juhila och Raitakari 2010).  En slutsats författarna kan dra är att etiska 

motiveringar kring varför en klient borde uteslutas från organisationen kan finnas utan 

att klienten utesluts. 

 

Juhila och Raitakari (2010) menar att gränsdragningar är viktigt för att en organisation 

ska kunna vara effektiv samt hjälpa rätt målgrupp. Individerna i organisationen behöver 

även kunskap om målgruppen för att attityder och fördomar inte ska styra arbetet som 

bedrivs i organisationen, menar Walsh och Krieg (2007). 
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2.4 Socialpolitik 

Professorn Roger Qvarsell (2003) skriver att åren kring sekelskiftet 1900 var en viktig 

tid för framväxten av det sociala arbetet och den allmänna socialpolitiken i Sverige. De 

filantropiska insatserna som ofta byggde på den kristna tron spelade en stor roll inom 

socialt arbete, men i de sociala debatterna började frågan om vems ansvar de utsatta 

grupperna var att bli mer aktuell. Ansvaret sköts hela tiden mellan familj, lokalsamhälle, 

kyrka och staten. I samband med denna diskussion skapades Centralförbundet för 

socialt arbete (CSA), vilka var med och bidrog till Socialstyrelsens uppkomst 1912. Det 

sociala arbetet blev därmed mer och mer ett ansvar för staten och kommunerna (ibid). 

Doktoranden Cecilia Jonsson (2006, s.7) skriver i sin avhandling 

Frivilligorganisationer i en organisatorisk glesbygd om hur välfärdstatens framväxt och 

professionalisering har bidragit till att de filantropiska organisationernas sociala arbete 

har förändrats. Från att ha haft hela ansvaret för det sociala arbetet blev nu deras uppgift 

bl.a. istället att få offentliga myndigheter att se vilka grupper som var i behov av hjälp. 

 

I dagens samhälle har socialtjänsten ett större ansvar än frivilligorganisationerna för det 

sociala arbetet för utsatta grupper. En viktig skillnad mellan myndighetsutövning och 

frivilligarbete är att myndigheterna har mer resurser men behöver också följa fler lagar 

och har större krav på bl.a. dokumentation och likabehandling än 

frivilligorganisationerna. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för alla invånare i 

kommunen (Jonsson 2006, s. 57). Frivilligorganisationer som bedriver socialt arbete ska 

komplettera socialtjänsten för att få bidrag från socialnämnden. Dessa organisationer 

drivs på moraliska grunder där ett behov identifieras och frivilligorganisationen vill 

möta behovet (ibid, s. 7). Mäkinen (2013) skriver om vikten av att ha med moralen i 

bemötandet av de tiggande romerna. Hon menar att värdighet är ett nyckelord som 

också nämns i EU:s deklaration av mänskliga rättigheter. Hennes åsikter går att jämföra 

med filantropernas syn på socialt arbete i början på 1900-talet. Hon kopplar ihop en 

människas värdighet med den kristna trons syn på att en människa är värd att 

respekteras för att denne är en avbild av Gud (Mäkinen 2013). 

 

Även då det är organisationer och myndigheter som bidrar med hjälpinsatser till utsatta 

grupper i samhället är det också dessa som är med och definierar sociala problem. Vi 

anser att det är relevant för vår uppsats att peka på denna företeelse då ett fenomen 
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behöver definieras som ett socialt problem för att det ska räknas till socialpolitiken och 

för att det ska sättas in åtgärder mot problemet. Professorn Hans Swärd (2014) skriver 

om olika förutsättningar för att en företeelse ska anses problematisk. Författaren menar 

att det behöver vara ett stort avstånd mellan det önskade och det oönskade samt att det 

är svårt att få kontroll över problemets omfattning. Även docenten Cecilia Hansen 

Löfstrand (2005) skriver om skapandet av sociala problem i sin avhandling 

Hemlöshetens politik som handlar om hemlöshet som socialt problem. Hon menar att 

historiska maktrelationer, som uppfattas i interaktioner mellan bl.a. individer, 

myndigheter och organisationer, skapar problemet. Tid och plats påverkar skapandet av 

sociala problem såsom framställningar och diskurser både i samhället och vid 

institutioner (ibid). Författaren menar att dessa diskurser ger normativa ramar som 

påverkar interaktioner men också regler och rutiner. Däremot kan olika institutionella 

diskurser bidra till olika tolkningar och definitioner av problem vilket leder till 

förändringar i informell policy. Vi anser att detta kan liknas vid skapandet av EU-

migranternas situation som ett problem där bl.a. aktörers åsikter, gruppens historia, men 

även vårt samhälles historia är faktorer som påverkar. 

 

2.5 Välfärd 
Som vi ovan har visat har det skett en förändring kring socialpolitiken på många olika 

sätt,  situationen i dagens samhälle är en annan än för 100 år sedan. Gøsta Esping-

Andersen (1990) som är professor i sociologi talar om hur olika stater har utvecklat sin 

välfärd, han skriver om tre olika välfärdsregimer. Sverige hamnar här inom den 

socialdemokratiska regimen där staten står för välfärden. De andra två är den liberala 

välfärdsstaten, där det är marknaden som fördelar resursen, och den konservativa 

välfärdsstaten, där familjen är central. Doktorn Anna Meeuwisse och professorn Hans 

Swärd (2002) talar om dessa olika välfärdsregimer och ställer sig frågan om det 

fortfarande är relevant att tala om dem i dagens globaliserade och europiserande värld. 

De benämner Esping-Andersens socialdemokratiska välfärdsregim som den 

”skandinaviska modellen” och framhåller argument för och emot att denna typ av 

modell fortfarande kan ses som representativ för Sverige. De menar att det lokala 

självstyret fortfarande är centralt som välfärdsproducent och att de flesta socialarbetare 

är offentligt anställda, vilket visar på att den ”skandinaviska modellen” fortfarande kan 

ses som aktuell. Som motargument talas om globaliseringens inverkan, om hur det skett 

en övergång till behovsprövande rättigheter och att frivilligorganisationer blir mer och 
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mer accepterade som serviceleverantörer. De tar även upp empowerment, egenmakt, 

partnerskap m.m och menar att dessa begrepp har börjat dyka upp i debatten mer och 

mer i samband med att det talas om minskade offentliga resurser, hög arbetslöshet och 

nya sociala problem (ibid). Även Mäkinen (2013) talar om olika typer av välfärd och 

menar att man i de skandinaviska länderna lägger skulden på staten för att en människa 

tigger, medan det i andra länder där familjen och civilsamhället anses vara viktigare 

förmedlare av social välfärd blir ett gemensamt problem. 

 

2.6 Sammanfattning 
I vår tidigare forskning har vi nu kortfattat skrivit om romernas historia. De har länge 

varit en utsatt och diskriminerad grupp, både i hela Europa men även i Sverige. Ariely 

(2011) visar i sin forskning att det är en skillnad mellan att tillhöra majoriteten och 

minoriteten i ett land. Han visar att då majoritetsgruppen kan känna sig hotad på olika 

områden av minoritetsgruppen kan majoritetsbefolkningen vilja utesluta minoriteten 

från vissa medborgerliga rättigheter. Vi har alltså sett att det är en skillnad mellan 

majoritetsgruppen och minoritetsgruppen vilket även McIntosh och Erskine (2000) 

menar då människor som möter tiggarna, utan att få något tillbaka, har en ambivalent 

inställning till dessa. Organisationer som arbetar med människor har behov av att dra 

gränser för vem som ska få hjälp, detsamma gäller då de möter tiggande EU-migranter. 

Juhila och Raitakari (2010) menar att det är en svår etisk fråga med viktiga 

överväganden. I slutet av vår tidigare forskning tog vi upp hur socialpolitiken har 

utvecklats över tid, från att framför allt handla om filantropiska insatser har staten nu 

blivit mer aktuell som förmedlare av välfärdstjänster. Det finns tre olika välfärdsregimer 

vilka Meeuwisse och Swärd (2002) för en diskussion kring relevansen av i dagens 

globaliserade värld. 

 

I denna redovisade forskning har vi sett att romer är en utsatt och exkluderad grupp. Vi 

har också sett hur Qvarsell (2003) beskriver socialpolitikens historiska utveckling samt 

hur gränsdragning sker i organisationer. Situationen kring EU-migranterna i Sverige gör 

att socialpolitiken nu ställs inför nya frågor. Det blir intressant att se om EU-

migranterna kommer att bidra till att socialpolitiken kan utvecklas ytterligare då 

situationen kring denna utsatta grupp är en ny företeelse på Sveriges gator. 
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3 Teori 
I det här avsnittet kommer vi att presentera den teori vi använder oss av i analysen av 

vår empiri. Vi kommer systematiskt gå igenom vad teorierna innebär, men vi inleder 

med en diskussion kring relevansen av teorierna i relation till det vi ämnar undersöka. 

 

3.1 Inledning 

För att förstå hur socialpolitik skapas på en lokal nivå i Kalmar har vi valt att använda 

oss av Kyösti Raunios modell som professor Mikael Nygård (2013) presenterar i boken 

Socialpolitik i Norden.
2
  Modellen hjälper oss att förstå mångfalden inom 

socialpolitiken och specifika policys om hur verksamhetsidén kommer till uttryck i en 

konkret organisation. För att sedan kunna gå in mer på djupet och analysera de olika 

aktörerna i vår studie ytterligare har vi valt att använda oss av begrepp som vi diskuterar 

utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilka är legitimitet och 

anspråksformulerare. Därtill har vi även valt regelbaserad beslutsteori för att förstå hur 

aktörerna agerar. Vår första frågeställning kan besvaras genom att rikta blicken mot 

anspråksformulerarna, för att se vilka som har funnits och vad de har gjort i processen 

för att skapa socialpolitik i förhållande till EU-migranterna. Den regelbaserade 

beslutsteorin hjälper oss att besvara vår andra frågeställning som handlar om hur 

aktörerna ser på motiv och ansvar. För att förstå hur de olika aktörerna ser på EU-

migranterna som grupp vill vi med begreppet legitimitet förstå vilka konsekvenser det 

får för gruppen om de betraktas som en legitim hjälpkategori eller inte. Begreppen och 

den regelbaserade beslutsteorin kommer vi beakta utifrån Raunios modell som förklarar 

skapandet av socialpolitik. Framställningen av det insamlade empiriska materialet 

kommer att redovisas utifrån en narrativ förklaringsmodell vilket hjälper oss att ge 

resultatet en struktur. 

 

3.2 Narrativ förklaringsmodell 

Vår ambition är att förstå hur processen har sett ut i skapandet av socialpolitik kring 

EU-migranterna i Kalmar. Vi vill ge en beskrivande bild av vilka beslut och steg som 

har tagits av aktörerna. Detta kan göras genom en narrativ förklaringsmodell, vilket vi 

använder oss av. Några viktigt komponenter i en narrativ förklaringsmodell är att 

berättelsen behöver vara strukturerad och sammanhängande med en början, en mitt och 

                                                 
2
 Kyösti Raunios har tyvärr bara publicerat sin modell på finska, vilket gör att det blir svårt att gå till 

huvudkällan direkt. Istället använder vi oss av Nygård (2013) som refererar till huvudkällan.  
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ett slut. Den behöver även utgå från ett övergripande perspektiv (Thomassen 2012, s. 

65). 

 

3.3 Socialpolitikens verksamhetsidé 

Kyösti Raunios modell handlar om 

socialpolitikens verksamhetsidé och 

beskriver ”vem gör något för vem och med 

vilken avsikt?” (Nygård 2013, s.53) Den 

består av fyra olika dimensioner som 

tillsammans bildar en helhet: 

Subjektsdimensionen, Policydimensionen, 

Objektsdimensionen och Motivdimensionen 

och ritas upp på följande sätt (se figur 1.1) : 

 

I vår studie vill vi veta vilka som är aktörer i skapandet av socialpolitiken i frågan som 

handlar om EU-migranterna i Kalmar, vilket Subjektsdimensionen hjälper oss att få svar 

på då den ämnar att beskriva vem som gör något. Nygård (2013) beskriver att i Norden 

ses ofta den offentliga sektorn (staten och kommunerna) som den främsta aktören i 

skapandet av socialpolitik, men att den också kan kompletteras med andra aktörer 

såsom stiftelser, organisationer, kyrkor m.m. För att beskriva de olika aktörerna och 

förstå skillnaderna mellan dessa kan välfärdstriangeln, där politiken, marknaden, 

familjen och civilsamhället ingår, ge en överblickbar bild (se figur 1.2). Politiken står 

för det offentliga och består av politiska 

beslut med icke-vinstdrivande mål som 

grundar sig i lagstiftning. Marknaden 

består av privata företag som säljer sina 

tjänster, vilket har blivit mer vanligt då 

vissa menar att konkurrensen gör att 

välfärdstjänsterna blir bättre. Familjen som 

är den tredje delen i triangeln handlar om 

familjen, släkt och närstående, människa 

till människa. Drivkraften här är kärlek och 

frivillighet till skillnad från både den politiska och den 

marknadsekonomiska sfären. Den sista delen, civilsamhället, består av organisationer 

Figur 1.1 

Figur 1.2 



  
 

14 

eller föreningar som även de ses som frivilliga och icke- vinstdrivande. De utgår precis 

som politiken från allmännyttighet och kollektivt ansvar (Nygård 2013, s. 37-40).  

 

Policydimensionen tar upp de olika åtgärder som socialpolitiken skapar. I vår studie blir 

detta intressant då vi vill ta reda på hur processen kring EU-migranterna sett ut och 

därigenom vilka åtgärder som gjorts eller inte för att bistå denna grupp. Inom den 

nordiska socialpolitiken är de olika trygghetsförmånerna som staten erhåller de mest 

centrala. Detta inbegriper socialförsäkringar, socialt understöd, försörjningsstöd och 

välfärdsservice, vilka ska syfta till ökat mänskligt välbefinnande. Dessa 

trygghetsförmåner  kan också ses som delar av ett ”socialt kontrakt”. Genom att 

individer får del av dessa förmåner förbinder de sig också till att bidra till de olika 

systemen som skapar förmånerna. Detta sker t.ex. genom att vara aktiv på 

arbetsmarknaden, betala skatter och trygghetsavgifter. För att skapa välbefinnande är 

även fördelningen av resurser en viktig del då jämlikhet i ett samhället har visat sig vara 

bra för sammanhållningen och för att människor ska må bättre menar Nygård (2013, s. 

41-44). 

 

Objektsdimensionen innefattar vem som är målgruppen för den socialpolitiska 

verksamheten. I stort kan hela befolkningen ses som målgrupp för socialpolitiska 

åtgärder, men för att få det mer handfast relateras åtgärderna ofta till olika sociala 

grupper eller klasser. Som ovan nämnt innefattas många av åtgärderna inom 

socialpolitik i trygghetsförmåner. Detta gör även att de människor som har rätt till de 

olika förmånerna  bildar grupper som är aktuella för socialpolitiken, t.ex. familjer som 

är aktuella för barnbidrag eller arbetslösa som får A-kassa bildar olika målgrupper. I vår 

studie var målgruppen redan bestämd eftersom vi ville se hur socialpolitiken skapas just 

i relation till de tiggande EU-migranterna, som är målgruppen (Nygård 2013, s.45-46). 

 

Den sista dimensionen som beskrivs i modellen är motivdimensionen och handlar om 

på vilken grund eller med vilket motiv de olika aktörerna har agerat, vilket är vad vår 

andra frågeställning i studien syftar till att besvara. Under historiens lopp har dessa 

motiv förändrats och även om socialpolitikens motiv i stort handlar om att att skapa 

mänskligt välbefinnande kan andra motiv uppfattas. Dessa motiv kan bland annat 

beskrivas som moralfilosofiska, där utgångspunkten är att minska mänskligt lidande 

med grund i t.ex. filantropiska och kristna tankar, välfärdsideologiska, vilka handlar om 
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olika ideologiska tankar kring hur mycket staten ska göra för individen och hur stort 

ansvar individen har själv, befolkningspolitiska, som innebär en kontroll av 

reproduktionen av befolkningen, sociala, vilka strävar efter en jämlikhet i samhället och 

till sist de ekonomiska motiven som vill uppnå en ekonomisk balans. Dessa är alla 

kontextbundna och varierar både över tid, efter politiska åsikter och genom hur 

samhället är beskaffat (Nygård, 2013, s. 46-53).  

 

3.4 Legitimitet och anspråk 

Vi väljer att utgå från tankemodellen ovan när vi analyserar empirin, men vi vill även 

använda oss av några begrepp utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ser på verkligheten som att den skapas i interaktion 

mellan människor (Payne 2008). Loseke (2003) menar att även hur sociala problem 

uppstår kan förstås med denna socialkonstruktivistiska ansats. Vi anser att perspektivet 

är användbart för att förstå hur socialpolitik skapas, samt för att se hur en grupp behöver 

framställas av organisationen för att anses som utsatt och i behov av hjälp. EU-

migranterna är inte bara ”tiggare” utan även romer, och vi är intresserade av att se hur 

aktörerna konstruerar gruppens uttsatthet genom dessa kombinationer. 

 

Legitimitet är ett begrepp som handlar om samhällets erkännande av ett problems 

definitioner och lösningar (Sahlin 1996). Legitimitet är en allmän uppfattning att en 

organisations handlingar är önskvärda eller lämpliga i ett system som är socialt 

konstruerat med vissa normer, värderingar och definitioner (Scott 2008, s. 59). I vår 

uppsats vill vi se olika aktörers ställningstaganden och vi undrar vad som behövs för att 

EU-migranterna ska bli en legitim hjälpkategori för organisationen. 

 

Anspråk är ytterligare ett begrepp inom denna ansats. Att en viss företeelse i samhället 

ska ses som ett socialt problem är beroende av hur olika aktörer ser på företeelsen, hur 

de gör anspråk (claims) på företeelsen (Best 2001).  Det behövs flera 

anspråksformulerare för att ett problem ska bli erkänt. Dessa anspråksformulerare kan 

vara olika typer av organisationer, politiker men även media och samhället i stort (ibid). 

Best (2001, s.8) tar upp fyra punkter som aktörer utgår ifrån när de ska formulera sitt 

anspråk. Dessa är att 1) att företeelsen förekommer, 2) att företeelsen är problematisk, 

3) att företeelsen har en viss karaktär, och 4) att det finns förslag på hur företeelsen ska 

åtgärdas. Hur de olika aktörerna bildar sitt anspråk och argumenterar för dessa fyra 
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punkter är till stor del påverkat av vilken kontext de skapas i (ibid, s.9). Både kultur, 

religion, moral och politiska åsikter inverkar på anspråksformulerandet (Rochefort & 

Cobb 1994, s.6). Olika aktörer i samhället innehar också mer eller mindre makt att 

formulera ett anspråk. Detta gör att om en viss aktör med mycket makt tar sig an ett 

visst socialt problem finns det stor chans att andra aktörer följer efter för att få en chans 

att få sin egen agenda uppfylld. Detta kan i sin tur leda till att anspråken ser olika ut 

(Best 2001, s.9). Vi anser att anspråk är ett begrepp som är relevant för oss eftersom vi 

vill se på den anspråksformulerande aktiviteten i processen kring EU-migranterna i 

Kalmar. Best (2001, s.10) menar att det ofta är en kamp mellan olika 

anspråksformulerare kring vad som definierar problemet och hur det ska lösas. För att 

förstå hur socialpolitiken har skapats i processen kring EU-migranterna anser vi att detta 

begrepp kan hjälpa oss att se vilka som har varit anspråksformulerare, och hur de 

formulerar sina anspråk, för att förstå hur de ser på gruppen EU-migranter och vilka 

motiv de har för att bistå dem eller inte. 

 

3.5 Regelbaserad beslutsteori 
Organisationer är ofta anspråksformulerare och för att förstå hur socialpolitik skapas 

behöver vi därmed titta på olika organisationer. Vi är intresserade av att förstå hur, och 

på vilka grunder, organisationer fattar beslut. Enligt Marchs (1994, s.58-60) 

regelbaserade beslutsteori grundas besluten i organisationer genom att beakta 

lämplighet. Detta görs genom att gå igenom tre steg: A) hur situationen behöver 

definieras, B) hur organisationens identitet klargörs samt C) att se vad den aktuella 

organisationen gör i en specifik situation. Det första steget handlar om hur 

organisationen erkänner problemet, om det är ett problem och i så fall på vilka grunder. 

Det andra steget handlar mer om organisationens identitet. Vad organisationen arbetar 

för och om det stämmer det överens med vad som behöver göras för att lösa det 

definierade problemet. Det sista steget behandlar hur organisationen agerar i vissa 

situationer beroende på de regler som förekommer inom organisationen. Reglerna inom 

organisationen kan bestå både av formella regler, såsom hur organisationen bestämt att 

de ska arbeta eller lagstadgade regler, men även av informella regler som är beroende av 

kultur och kontext (ibid). March (1994, s.58) beskriver beslutsprocessen som en 

systematisk och  resonerande process som grundar sig i lämplighetslogik. Eftersom 

besluten tas utifrån fastställda regler kan det ibland vara enkelt att förutspå en 
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organisations agerande i en viss situation, men författaren menar att detta inte är sant. 

Han anser att det är en komplicerad process som även den kan innefatta undantag (ibid). 

 

3.6 Sammanfattning av teori 

Här ovan har vi presenterat Kyösti Raunios (Nygård 2013) modell som beskriver 

socialpolitikens verksamhetsidé. Det är den som vi utgår ifrån när vi analyserar den 

insamlade intervju- och dokumentdatan. För att kunna förklara subjektsdimensionen är 

anspråksformulering ett viktigt begrepp för oss. Likaså är begreppet legitimitet 

användbart för att förstå objektsdimensionen då vi vill undersöka om aktörerna ser EU-

migranterna som en legitim målgrupp för sin organisation. Genom den regelbaserade 

beslutsteorin ser vi hur aktörerna beslutar om att erbjuda insatser vilket handlar om 

policydimensionen. Även motivdimensionen är viktig för oss eftersom vi vill veta vilka 

motiv aktörerna har för sitt handlande. För att strukturera den här analysen använder vi 

oss av en narrativ förklaringsmodell. 
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4 Metod 
I det här avsnittet kommer vi att argumentera för vilka metoder vi valt att använda oss 

av för att på bästa sätt uppfylla studiens syfte. Därefter redovisar vi hur urvalet gått till 

och hur vi gått tillväga för att samla in empirin. Till slut tar vi även upp frågor kring hur 

vi ser på uppsatsens tillförlitlighet, pålitlighet och generaliserbarhet samt de etiska 

övervägandena vi gjort. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 

För att förstå hur skapandet av socialpolitik i Kalmar, i relation till EU-migranterna, har 

sett ut har vi valt att använda oss av kvalitativa metoder. Vi ville få en bild av hur 

processen har fungerat genom att ta reda på olika händelser, yttranden, intentioner och 

gränsdragningar, vilket är vad Ahrne och Svensson (2011, s. 12) beskriver som centralt 

för de kvalitativa metoderna. Vi har valt att använda oss av intervjuer, som är 

karaktäristiskt för den kvalitativa metoden, då vi ville komma nära fältet som vi ämnade 

undersöka. Genom intervjuer får vi del av fler aktörers åsikter och handlande i frågan 

samt kan följa upp intressanta teman. För att komplettera informationen från 

intervjuerna använde vi oss även av vissa dokument som datakälla. Även denna metod 

är vanlig inom de kvalitativa metoderna och kan ge intressant information (Bryman 

2011, s. 495). Genom att analysera texter som producerats inom kommunen fick vi fram 

kompletterande information angående processen kring EU-migranterna i Kalmar. 

 

Det finns olika sätt att lägga upp intervjuer på inom den kvalitativa metoden. Eftersom 

vi både ville få en bred bild av processen samtidigt som vi ville hitta specifika åtgärder 

och händelser ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var mest lämpliga (jmf. Bryman 

2011, s. 415). I de genomförda intervjuerna hade vi öppna frågor som var skrivna i 

förväg, men som ibland följdes upp av följdfrågor. Lantz (2013, s. 44) skriver att så 

kallade ”hur-frågor” är betydelsefulla för att få intervjupersonerna att berätta om 

konkreta situationer. Detta använder vi oss av i intervjuerna med aktörerna för att få 

fram intressanta detaljer i deras möten med EU-migranterna och med andra 

socialpolitiska aktörer. De personer vi intervjuade är representanter från olika delar av 

samhället som har engagerat sig i situationen kring EU- migranterna. För att få en så 

bred bild som möjligt och kunna intervjua olika aktörer var vårt mål att utföra åtta 

intervjuer. 
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4.2 Urval 
I vår urvalsprocess har vi använt oss av ett målstyrt urval. Denna typ av urval är 

strategiskt och syftar till att hitta intervjupersoner som kan svara mot uppsatsens syfte 

och frågeställningar (Bryman 2011, s. 434).  Eftersom studiens syfte inbegriper att 

förstå socialpolitik genom olika aktörers handlande blir det naturligt att ha 

intervjupersoner inom de olika organisationerna som kommer i kontakt med EU-

migranterna. Under en tid har vi själva engagerat oss i EU-migranternas situation. Vårt 

engagemang har gjort att vi vet vilka organisationer som varit delaktiga i arbetet kring 

EU-migranterna. Därför valde vi att intervjua representanter från Kalmar kommun, 

Stadsmissionen, Lorensbergskyrkan och Universitetskyrkan. Inom dessa organisationer 

har vi sedan valt ut dem som har varit mest engagerade i arbetet med EU-migranterna. 

Då vi har skapat kontakter med migranterna på vår fritid har vi en bra ingång hos vissa 

av aktörerna. Vårt engagemang gör att vi känner till Katarina Borgemo som arbetar på 

Stadsmissionen, därför började vi med att ringa dit. Katarina är mycket engagerad i det 

praktiska arbetet med EU-migranterna i kommunen. Hon är även med på möten 

tillsammans med representanter från kommunen. Detta engagemang från hennes sida 

gjorde att hon kunde ge oss tips på personer inom kommunen som kunde vara bra för 

oss att prata med utifrån vårt syfte med uppsatsen. Efter samtalet med Katarina tog vi 

därför kontakt med enhetschef Julia Lundin, verksamhetschef VO mottagning och 

utredning Johnny Lesseur och kommundirektör Annette Andersson, vilka var villiga att 

ställa upp på intervju. Genom Katarina Borgemo fick vi även kontakt med 

Stadsmissionens direktor Susanne Lundström som är aktiv i frågan. Processen att få 

tillgång till våra intervjupersoner har alltså varit ett sk snöbollsurval, som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011, s. 43) skriver om, då en intervjuperson har lett oss vidare 

till andra. Våra tidigare erfarenheter i arbetet med EU-migranterna gjorde även att vi 

kände till och fick kontakt med universitetsprästen Magnus Johansson och ordförande i 

Lorensbergskyrkan Thomas Johansson som även de varit engagerade i arbetet med EU-

migranterna. Universitetsprästen gav oss också tips på nyckelpersoner inom kommunen 

som vi kunde prata med. Detta gjorde att vi fick bekräftelse på att vi valt rätt personer 

att intervjua. Vi fick ett bortfall av en fjärde intervju från Kalmar kommun då denne 

blev sjukskriven en längre tid. 

 

För att få fram offentliga dokument som har med socialnämndens beslutsfattande att 

göra började vi med att ringa till nämndsekreteraren. Denne förklarade hur vi skulle 
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söka informationen på kommunens hemsida. Där läste vi igenom dokumenten från arton 

månader tillbaka och tog ut de fyra dokument där begreppen EU-migranter eller 

hemlöshet nämndes. Vi vände oss även till våra intervjupersoner och efterfrågade 

offentliga dokument, såsom mötesprotokoll, men det visade sig inte finnas några 

sådana. 

 

Artiklarna som vi har utgått från i vår tidigare forskning är hämtade från OneSearch, 

Social services abstracts och PsycINFO. I dessa sökmotorer har vi använt sökord som 

interaktion, tiggeri, EU-migranter, romer, utanförskap, frivilligorganisationer, välfärd, 

socialpolitik. Dessa sökord har även översatts till engelska för att kunna hitta fler 

intressanta artiklar. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 
Vi började med att kontakta intervjupersonerna genom telefon och fråga om de var 

intresserade av att ställa upp på intervju. Vid det första telefonsamtalet bokade vi även 

tid för intervju med de som ville. Därefter skickade vi ut ett formellt informationsbrev 

till intervjupersonerna några dagar innan den inbokade intervjun skulle äga rum. När 

tiden för de inbokade intervjuerna kom mötte vi respektive intervjuperson på 

överenskommen plats och gick till deras kontor för att genomföra den ca 45 min långa 

intervjun där. Innan intervjuerna påbörjades informerade vi ännu en gång om deras 

rättigheter och hur vi behandlar det empiriska materialet. Vi frågade även respektive 

intervjuperson om det skulle gå bra att vi spelade in intervjun, varpå alla svarade ja på 

den frågan. Vi avslutade varje intervju med att tacka för deras tid och erbjuda oss att 

skicka vårt färdigskrivna resultat innan publicering för att kunna korrigera eventuella 

missförstånd. I direkt anslutning till genomförd intervju transkriberade vi denna och 

raderade det inspelade materialet efter att uppsatsen slutförts. 

 

Under arbetet med intervjumallen tänkte vi på att inleda med frågor som är av en 

enklare karaktär och som kan bidra till att intervjupersonen känner sig mer avslappnad. 

Därefter gick vi in på frågor som behandlade våra frågeställningar mer specifikt. Vi 

avslutade intervjumallen med mer generella frågor. Detta sätt, som kallas 

områdesprincipen, menar Dalen (2015, s. 35) är ett bra sätt att bygga upp sin intervju. 

Något annat som författaren menar är bra för att få fram intervjupersonernas åsikter är 

att använda sig av exempel från omvärlden som intervjupersonerna får uttala sig om 
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(ibid, s. 36), vilket är något som även vi har tänkt på i utformandet av intervjumallen. Vi 

undviker också att ställa ledande frågor och vill istället använda många frågor som får 

intervjupersonerna att berätta om konkreta situationer. 

 

De fyra dokument som berörde EU-migranterna och hemlöshet läste vi igenom. Vi 

letade efter beslut som tagits i förhållande till EU-migranterna, vilket motiv kommunen 

hade till besluten samt hur EU-migranterna framställdes i dokumenten. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Forskare har olika åsikter om huruvida begreppen validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet kan användas inom kvalitativ forskning. Vissa har avfärdat dessa helt 

bl.a. på grund av att de är begrepp som används inom kvantitativ forskning. Andra 

menar att de är viktiga begrepp som kan översättas till mer vardagsspråkliga termer för 

att kunna användas inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkman 2014, s. 295; Bryman 

2011, s. 352; Dalen 2015, s. 115). Det är det sistnämnda tankesättet som vi använder oss 

av. 

 

Validitet behandlar forskningens giltighet, sanning och styrka i yttrandena. Något som 

är viktigt att tänka på inom begreppet är om vi undersöker det vi vill undersöka (Kvale 

& Brinkman 2014, s. 296). Vi har, under uppsatsarbetets gång, varit noggranna med att 

hålla oss till syftet och besvara frågeställningarna genom de valda metoderna. Vi 

beaktade även validiteten genom uppsatsens olika delar vilket Kvale (1997, s. 214) 

menar är viktigt. Genom att vi såg uppsatsen som en process där vi hela tiden ifrågasatte 

om innehållet besvarade studiens syfte samt om intervjupersonerna och dokumenten var 

sanningsenliga höll vi oss till det författaren menar är viktigt för att ge studien validitet. 

Dokument är skrivna för ett specifikt syfte och kan inte beskriva verkligheten på ett 

objektivt sätt (Bryman 2011, s. 496-497). Vi beaktade detta i genomgången av 

dokumenten. Vi kontrollerade att vi inte hade tolkat intervjupersonerna fel genom att 

skicka det färdigskrivna resultatet till dessa så de fick möjlighet att korrigera eventuella 

feltolkningar innan publiceringen, detta menar Bryman (2011, s. 218-219) ger validitet. 

Efter den första intervjun tog vi även tid till att se över intervjufrågorna ännu en gång 

för att försäkra oss om att intervjusvaren svarade mot studiens frågeställningar (jmf. 

Dalen 2015, s. 120). Validiteten för vår studie ökade ytterligare då vi använde oss av sk 

triangulering som Dalen (2015, s. 220) och Bryman (2011, s. 354) skriver är en 
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kombinationen av två olika metoder för att samla in empiri. Även vilka personer som 

intervjuas i en studie ger validitet (Kvale 1997, s. 223). Vi intervjuade offentliga 

personer som har övergripande ansvar och en hög position i kommunen eller 

organisationer vilket vi menar ledde till att studiens validitet ökade ytterligare. 

Bortfallet vi fick när en chef inom kommunen blev sjukskriven kan ha påverkat studiens 

validitet negativt. Från början hade vi en representant från varje beslutsnivå i 

kommunen så när en av dessa försvann kan det ha påverkat helhetsbilden av processen 

vi undersöker. Däremot fick en av kommunens representanter i vår studie i uppdrag av 

chefen som blev sjukskriven att svara på våra frågor i dennes ställe. Därmed menar vi 

att detta inte utgjorde något större problem. 

 

Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet. Något som mäter tillförlitligheten är om 

studien kan göras om vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkman 2014, s. 295). Vi är 

medvetna om att frågan kring EU-migranterna är en omstridd diskussion. Om vi skulle 

ta parti för vissa åsikter skulle vår uppsats bli vinklad och inte lika tillförlitlig. Därför 

har vi, i skrivandeprocessen, velat vara objektiva och öppna för olika synsätt. Dalen 

(2015, s. 17) menar att det är viktigt att intervjuaren kritiskt granskar sig själv för att 

förstå vilken förförståelse denne har och hur det kan påverka intervjuerna. För att få en 

bra kvalitet på våra intervjuer ville vi undvika att ställa ledande frågor då detta kunde 

bidra till att intervjupersonerna anpassade sina svar efter det de trodde att vi ville höra. 

Då vi har spelat in intervjuerna, och ville vara noggranna att transkribera korrekt i nära 

anslutning till de avslutade intervjuerna, menar vi att studiens tillförlitlighet har ökat. 

Något som, utifrån studiens syfte, kan leda till mindre tillförlitlighet är om 

intervjupersonerna skulle svara utifrån sin egen åsikt. Därför har vi sagt till 

intervjupersonerna, både i informationsbrevet och innan intervjun, att vi önskade 

intervjua dem som representanter för sin organisation.  

 

Då vi endast fokuserar på hur processen har sett ut i en kommun kan det bli svårt att 

generalisera resultatet till en annan kontext. Den sociala världen är komplex och 

föränderlig vilket gör det svårt att generalisera kvalitativa resultat. Jacobsson och 

Meeuwisse (2008, s. 52) menar att generaliseringsaspekten kan ses som underordnad en 

studies intresse. Generalisering är inte en del i vår studies syfte och därför ämnar inte 

heller vi att överföra våra resultat till en annan kontext. Däremot kan studien ändå ses 

som generaliserbar då den speglar den faktiska processen kring EU-migranterna i 
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Kalmar som är en mellanstor kommun. Som vi har sett i Raunios modell (Nygård 2013) 

behövs olika dimensioner för att skapa lokal socialpolitik. Eftersom dessa dimensioner 

finns representerade även i andra kommuner är det möjligt att föra över de resultat vi 

kommit fram till i vår studie även till en annan kontext där dimensionerna finns. I 

problembakgrunden har vi sett att frivilligorganisationer är en stor del i skapandet av 

socialpolitik. Eftersom dessa organisationer finns i många kommuner, och ofta tar 

ansvar där kommunens insatser inte räcker till, kan våra resultat anses generaliserbara i 

viss mening. Det är den övergripande processen som är generaliserbar, inte det specifika 

resultatet.  

 

4.5 Analysmetod 

Vi har haft möjlighet att intervjua nyckelpersoner i processen kring EU-migranterna. 

Genom att få del av deras historier har vi kunnat få en övergripande bild av processen 

vilket har bidragit till att vi kunnat göra en narrativ förklaring för att förstå hur 

socialpolitiken vuxit fram.  

 

Vi har varit noggranna i transkriberingen av intervjuerna. När transkriberingen var klar 

läste vi igenom intervjuerna och kodade dessa genom att markera olika teman med olika 

färger (jmf. Rennstam & Wästerfors 2011, s. 196-200). Dessa teman valdes utifrån 

syftet och frågeställningarna, de handlar alltså om aktörerna, processens utveckling, 

ansvar, handlingsmotiv och hur aktörerna ser på EU-migranterna samt vilka 

konsekvenser det får för agerandet. Vi har även valt att ta med vissa citat från 

intervjupersonerna som kan tydliggöra processen samt svara på frågeställningarna. 

 

I denna narrativa förklaring har vi valt ut de händelser som vi ansett betydelsefulla. 

Genom att sammanställa intervjupersonernas utsagor har vi fått en klar uppfattning om 

de olika stegen i processen. För att kunna analysera detta har vi utgått från den 

regelbaserade beslutsteorin, Kyösti Raunios modell om socialpolitikens verksamhetsidé 

samt begreppen legitimitet och anspråk. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar till stor del om hur intervjupersoner får och ska behandlas när de 

ingår i en studie som denna (Hermerén 2011, s. 17). Bryman (2011, s. 131-132) samt 

Svensson och Ahrne (2011, s. 30) skriver om forskningsetiska överväganden som 
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behöver göras i en kvalitativ studie, vilket vi har beaktat på följande sätt. Innan 

intervjuerna ägde rum informerade vi intervjupersonerna om studiens syfte. Därefter 

inväntade vi deras samtycke till deltagande. Vi informerade även om att deras 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Information och personuppgifter 

som vi fick förvarade vi väl. Vårt syfte med undersökningen kan vara en känslig fråga 

för vissa aktörer i samhället. Därför har vi varit noga med att ingen av 

intervjupersonerna skulle känna sig utpekad eller missförstådd. Våra intervjupersoner 

har gett samtycke till att inte vara anonyma, därför nämner vi dem vid namn i 

uppsatsen. Genom att beakta det vi nämnt ovan har vi också följt de forskningsetiska 

principer som är framtagna av Vetenskapsrådet. I vårt uppsatsprojekt vill vi även vara 

självkritiska och hålla oss objektiva till de olika representanterna och intervjupersonerna 

utan att lägga in egna värderingar. 

 

Lantz (2013, s. 86) skriver om påverkansprocesser i samspelet som sker under en 

intervju. Författaren menar att detta samspel bl.a. påverkas av relationen mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Vi har kommit i kontakt med EU-migranterna och 

det arbete som görs och har därför träffat vissa av intervjupersonerna tidigare. Detta kan 

vara ett problem vid intervjun då vi kan tro att vi vet hur dessa tänker i vissa avseenden 

och inte är lika grundliga när vi ställer frågor till dem. Vår tidigare erfarenhet kan också 

påverka vår objektivitet (jmf. ibid). Vi anser att detta inte är ett problem då vår 

kännedom om vissa intervjupersoner också kan leda till en större öppenhet och ärlighet 

för att de vet att vi inte är ute efter att kritisera dem. Vi har strävat efter att vara 

professionella under intervjuerna och medvetet velat behandla alla intervjupersonerna 

på liknande sätt. 

 

Det kan vara problematiskt att studera förhållandena kring en utsatt grupp i samhället. I 

vår uppsats vill vi därför vara noga med att reflektera över hur vi benämner och 

framställer EU-migranterna så att de inte utsätts för ytterligare stämpling. Vi är 

noggranna med ordval och vill undvika att skriva om vi och dem. Situationen kring EU-

migranterna är en pågående process. Det är därför viktigt att vi behandlar den inkomna 

informationen med stor försiktighet så att vi inte medverkar till någon skada i 

processen.  
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Som vi nämnde i problembakgrunden har vi genom vår uppsats benämnt tiggande 

människorna på våra gator som EU-migranter. Egentligen är detta begrepp inte helt 

korrekt då de inte är migranter som ämnar flytta till Sverige utan bara är här tillfälligt. 

En mer korrekt benämning skulle vara EU-medborgare, men då både media och våra 

intervjupersoner ofta benämner gruppen som EU-migranter har även vi valt att använda 

den benämningen för att undvika förvirring och missförstånd för läsaren. 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Vi har genom uppsatsarbetets gång valt att skriva tillsammans. Att arbeta på detta sätt 

ansåg vi var det bästa för oss då vi kunde diskutera och ge varandra idéer under arbetets 

gång. Vi genomförde sex av intervjuerna tillsammans. Vi delade upp ansvaret för 

intervjunerna och hade ett huvudansvar för tre var. Den sjunde intervjun genomförde 

Viktoria själv då Matilda fick förhinder. Transkriberingarna har vi delat upp mellan oss 

på ett likvärdigt sätt.  
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5 Resultat och analys 
Här nedan kommer vi redovisa resultatet som framkommit genom våra intervjuer och de 

dokument vi fått fram. Vi väljer en framställning som är tydligt strukturerad utifrån en 

tidslinje, dvs. en narrativ berättelse om hur EU-migranternas situation har utvecklats. 

Under framställningen av tidslinjen kommer olika teman att bli synliga, såsom 

aktörskap, ansvarsfördelning, handlingsmotiv samt syn och förhållningssätt till EU-

migranterna. Dessa teman svarar även mot vårt syfte och frågeställningar. Vi vill påpeka 

att det är den bild av processen intervjupersonerna har visat för oss som vi redogör för. 

Vi är medvetna om att det även kan förekomma andra aktörer, exempelvis 

privatpersoner, som har engagerat sig i frågan utan att vi har fått kännedom om detta. 

 

5.1 Första steget i en pågående process – hösten 2013 

Vår processbeskrivning startar för ett och ett halvt år sedan när de tiggande EU-

migranterna började uppmärksammas mer och mer i Kalmar. Studentprästen Magnus 

Johansson började ta upp kollekter under studentmässan som hölls en gång i veckan. De 

insamlade pengarna omvandlades till matkuponger som gavs till EU-migranterna. 

Magnus berättar att han hade sett EU-migranter sitta och tigga i centrum, blivit 

personligt berörd av situationen och ville göra något. Han är anställd av Svenska kyrkan 

i Kalmar som arbetar diakonalt, vilket innebär att de vill hjälpa utsatta människor i 

samhället. Magnus säger att han grundar sina handlingar utifrån kristna tankar med 

grund i Matteusevangeliet kapitel 25, i Bibeln. Där står det att människor som har 

resurser ska hjälpa de som har behov. Det motiv som Magnus har för sina handlingar 

kan liknas vid de moralfilosofiska utgångspunkterna vi finner i Kyösti Raunios (Nygård 

2013) modell. Dessa utgångspunkter har sin grund i filantropiska och kristna tankar och 

vill minska mänskligt lidande. I skapandet av socialpolitiken behöver det, enligt 

Raunios modell, finnas ett objekt vilket är målgruppen för den socialpolitiska 

verksamheten. I vårt uppsatsprojekt är EU-migranterna objektet och därmed föremål för 

insatser. I intervjun med Magnus har vi förstått att hur han betraktar EU-migranterna 

kommer att påverka vad han gör för dem.  Magnus ser på EU-migranterna som att de 

har lika högt värde som vem som helst. Han säger att: 

 

Vi är bröder och systrar, människor som möter människor. Det är inte 

uppifrån och ner. 
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Det är alltså detta synsätt som, enligt honom, gör EU-migranterna till en legitim grupp 

att hjälpa. Magnus nämner även att Svenska kyrkan är en stor organisation och att 

åsikterna om vad som borde göras för EU-migranterna varierar. Han berättar att 

Svenska kyrkan inte alltid har haft en positiv inställning till romer. Förr sågs romerna 

som kriminella, icke värdiga medborgare, och begravdes inte på vanliga kyrkogårdar. 

Till skillnad från då, har nu kyrkan en framträdande roll för att hjälpa EU-migranterna. 

 

I socialpolitiken behöver det finnas aktörer som handlar. Det kan finnas olika typer av 

aktörer vilka Raunios menar är subjekt då de gör något för någon med en viss avsikt. 

Svenska kyrkan är en frivillig, icke-vinstdrivande, organisation som tar ett kollektivt 

ansvar vilket gör dem till en aktör i processen kring EU-migranterna. Det är de enskilda 

personerna i organisationen som lyfter frågan och formulerar ett anspråk. Det personliga 

engagemanget från Magnus, i det här fallet, gör Svenska kyrkan till den första 

anspråksformuleraren i processen kring EU-migranterna i Kalmar. 

 

Magnus berättar att de insamlade pengarna, och matkupongerna, med tiden 

förvandlades till mackor som förbereddes av studenter och andra deltagare på mässan, 

och som dagen efter delades ut till de tiggande EU-migranterna. Detta blev en 

återkommande aktivitet som upprepades varje vecka och som fortfarande, i skrivande 

stund, görs. I vår studie har vi inte sett att några andra aktörer fram till hösten 2014 har 

varit framträdande i frågan kring EU-migranterna. När hösten 2014 närmade sig skulle 

Stadsmissionen i Kalmar utöka sitt arbete genom att tillsätta en ny tjänst. Detta kom att 

bli en bidragande faktor till att EU-migranterna uppmärksammades ännu mer. 

 

5.2 Diakon anställs – hösten 2014 

I september 2014 beslutade Stadsmissionen att anställa en diakon då organisationen 

vuxit mycket. Katarina Borgemo fick tjänsten som diakon och började direkt inventera 

vilka behov som fanns både inom organisationen och lokalt i Kalmar för att kartlägga 

vart luckorna fanns och vad de som välgörenhetsorganisation kunde bidra med. Hon 

säger att det inte tog lång tid för henne att se EU-migranternas utsatthet och behov. 

Stadsmissionens uppgift är att möta de människor som har det svårast i samhället och 

som inte får hjälp någon annanstans. De är en icke-vinstdrivande organisation och en 

del av civilsamhället. Susanne Lundström, direktor för Stadsmissionen, säger att: 
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Vi vill vara en röst för människor som inte har en egen röst i 

samhället. 

 

Katarina skapade kontakt med cirka fem till sex EU-migranter som hon gav mackor och 

bjöd in till Stadsmissionens öppna dagverksamhet. Katarina säger att EU-migranterna 

till en början behandlades som de övriga utsatta människorna som Stadsmissionens 

verksamhet är till för. Med tiden förstod dock Stadsmissionens personal att det handlar 

om en annan typ av nöd, andra behov, som gjorde att EU-migranterna behövde mötas 

på ett annat sätt. Katarina märkte snabbt att mat inte var det största behovet, det EU-

migranterna efterfrågade var duschmöjligheter. Hon berättar att hon då började söka 

efter något ställe där migranterna kunde få utnyttja en dusch. Magnus kontaktades 

eftersom han har kontakter både inom ett gym i Kalmar och inom Svenska kyrkans 

olika församlingar. Han säger: 

 

Stadsmissionen frågade mig om jag hade någon lokal där de kunde 

duscha regelbundet. Jag har lite kontakter på ett gym och undersökte 

möjligheterna att ha någonting där, men det var svårt, ingen ville 

riktigt ta på sig rollen, tyvärr. 

 

Kommunen fick frågan av Katarina om de kunde erbjuda duschmöjligheter i 

gästhamnen och olika sporthallar, även Lorensbergskyrkan tillfrågades. Gensvaret blev 

inte som man hoppats. När det började närma sig jul berättar Katarina att de till slut fick 

tag på en dusch på Tullslätten som öppnades på onsdagsmorgnar. Hon gick dit, väl 

förberedd med fika, men ingen kom för att duscha. Efter samtal med EU-migranterna 

fick Katarina veta att de inte ville duscha på morgnarna för det var kallt att sitta ute 

efteråt. 

 

Genom att Stadsmissionen, i november, ställde frågan om duschmöjligheter gjorde de 

EU-migranternas behov synliga för de övriga aktörerna. Därmed uppmärksammades 

situationen kring EU-migranterna ytterligare och Svenska Kyrkan, Lorensbergskyrkan 

samt kommunen fick situationen presenterad för sig. De började, efter informationen 

från Stadsmissionen, diskutera frågan om vad som borde göras för EU-migranterna. 

Eftersom Stadsmissionen är den aktör som först började driva frågan kan de ses som en 

viktig anspråksformulerare i processen kring EU-migranterna. Som Best (2001, s. 8) 

skriver behövs det flera olika anspråksformulerare för att ett problem ska bli erkänt. 

Däremot är det ofta organisationer eller personer med hög status i samhället som 

presenterar problemet och får det att lyftas till ytan. Även fast privatpersoner varit 
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inblandade tidigare i frågan kring EU-migranterna, verkar det som att det behövdes 

uppmärksammas som ett problem av en större organisation som Stadsmissionen för att 

en process skulle starta. För att Stadsmissionen skulle kunna vara anspråksformulerare 

behövde de blicka inåt i organisationen för att se om EU-migranterna tillhörde deras 

målgrupp. Utifrån Marchs (1994, s. 58-60) regelbaserade beslutsteori kan man se hur 

Kalmar Stadsmission gått igenom tre olika steg för att komma fram till detta. De 

definierade situationen genom att se på EU-migranterna som en utsatt grupp i stort 

behov av hjälp. De klargjorde sin egen identitet genom att se sig själva som en 

organisation som ger människor en röst. Till sist tittade de på hur de gjort tidigare i 

liknande situationer och vilka riktlinjer organisationen utgår från. Efter att dessa steg 

gåtts igenom kunde det konstateras att EU-migranterna var en legitim målgrupp för 

Stadsmissionen. 

 

5.3 Husrum inför kalla vinternätter – julen 2014-2015 
Under hösten fortsatte Universitetskyrkan och Stadsmissionen att dela ut mackor och 

erbjuda duschmöjlighet. Julen började närma sig och det blev kallare ute. Fram tills nu 

har EU-migranterna bott i sina bilar, men Stadsmissionen söker efter bättre boende åt 

migranterna på grund av kylan. Efter att Katarina har letat efter olika alternativ till 

boende säger Thomas att Lorensbergskyrkan kan öppna dörrarna för EU-migranterna 

under julhelgen. För att detta skulle kunna ske menar Thomas att det behövdes ett antal 

engagerade volontärer som kunde finnas på plats under nätterna. Tyvärr var det brist på 

volontärer vilket gjorde att EU-migranterna inte kunde utnyttja Lorensbergskyrkans 

lokaler över jul. Istället fortsatte Stadsmissionen att söka efter andra lösningar. Två 

dagar innan julafton berättar Katarina att de fick tag på två husvagnar men ingen plats 

att ställa dem på. Det var svårt att hitta en camping där EU-migranterna kunde bo då de 

säsongscampande gästerna inte var positivt inställda till att dela de allmänna utrymmena 

med migranterna. Efter några samtal mellan Katarina och personalen på Rafshagens 

camping fick Stadsmissionen tillåtelse att köra husvagnarna dit över julhelgen. Senare 

ändrades beslutet till att husvagnarna skulle få stå på campingen till mars. Dagen innan 

julafton åkte personal från Stadsmissionen för att hämta husvagnarna, de städades och 

förbereddes så att EU-migranterna skulle kunna bo i dem. När husvagnarna var i 

ordning bestämdes träff med EU-migranterna, men de kom inte. Katarina uttrycker en 

besvikelse över att migranterna inte kom, trots detta åkte de och ställde upp 

husvagnarna på den angivna platsen. Direktorn för Stadsmissionen, Susanne 
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Lundström, uttrycker vikten av att vara uthärdig och tålmodig i deras arbete. Därför 

fortsätter de med sitt hjälpande arbete trots att de inte får direkt respons för det de gör. 

På julafton ringde EU-migranterna till en representant från Stadsmissionen och en grupp 

om nio personer flyttade då in i husvagnarna. Under annandag jul berättar Katarina att 

en grupp från Stadsmissionen åkte och tog migranterna till Lorensbergskyrkan där de 

fick duscha och äta julmat. Det föregicks av att Katarina kontaktade ordföranden i 

Lorensbergskyrkan, Thomas Johansson. Susanne och Katarina hade ett möte med 

Thomas den 23/12 där de kom fram till att kyrkan skulle öppnas för EU-migranterna på 

annandag jul. 

 

5.4 Husvagnarna flyttas till Stensö – vintern 2015 

Efter en kort tid på Rafshagens camping drogs överrenskommelsen, om att ha 

husvagnarna där till mars, tillbaka. Serviceförvaltningen fattade då beslutet att 

husvagnarna istället kunde flyttas till Stensö camping, som är i kommunens regi, där de 

stod mellan januari och mars. Under den tiden berättar Katarina att det var mycket 

diskussioner kring EU-migranternas vistelse på campingen. Hon fick många gånger åka 

ut till Stensö efter samtal från upprörda campinggäster och kommunrepresentanter. När 

hon kom fram såg hon att det var smutsigt och stökigt på många ställen. Kläder var 

utspridda och köket var inte städat. Vid ett tillfälle blev kommunen anmälda till miljö-

och hälsoskyddsnämnden. Anledningen till anmälan var, enligt Katarina, att sopor låg 

utspridda på marken. Det visade sig vara en sopsäck som blivit söndersliten av fåglarna. 

Anmärkningsvärt var att det hittades en mängd tomma snusdosor och enligt Katarina är 

det ingen av EU-migranterna som snusar. Det går alltså inte att klart tyda vad EU-

migranterna faktiskt var skyldiga till. Diskussionen kring nedsmutsningen säger sig 

både Stadsmissionen och kommunen vara trötta på. Det kan ses som att fördomar, som 

bl.a. att EU-migranterna smutsar ner, ljuger och bråkar, besannas. Katarina som 

spenderar mycket tid med migranterna uttrycker att hon ibland kan känna sig besviken 

på situationen och funderar på vad som är sant och inte. Motivet till att Stadsmissionen 

fortsätter att hjälpa EU-migranterna är dock att de fortfarande är utsatta och därmed en 

legitim målgrupp för organisationen. Katarina säger att: 

 

Men på något sätt så ska ingen behöva bo i bilen, att man har valt att 

bo i bil måste man ju ha en anledning… vi skulle inte komma på att 

leva det livet någon annanstans. Det finns något som har drivit dem 

till att leva det här livet. 
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Att EU-migranternas agerande ibland bidrar till besvikelse ändrar inte deras utsatthet. 

Både Susanne och Katarina säger sig ha en förståelse för romernas historia av att vara 

en marginaliserad grupp och anser att deras agerande grundar sig i hur de blivit 

behandlade genom historien. Det viktiga för Stadsmissionen är dock inte att få 

tacksamhet. Susanne säger att de vill fortsätta att stå kvar och ge kärlek då hon menar 

att det kan förändra attityder och i framtiden även situationen. Vi kan genom detta förstå 

att Stadsmissionens motiv är moralfilosofiska och att de utgår från filantropiska tankar 

eftersom de fortsätter att hjälpa EU-migranterna för att de är en utsatt grupp. 

 

5.5 Torsdagskvällarna – vintern/våren 2015 

Efter julhelgen, då EU-migranterna hade duschat och ätit julmat i Lorensbergskyrkan, 

berättar Thomas att det nu började bli regelbundna träffar med mat och gemenskap på 

torsdagarna i kyrkan. Detta föregicks av att Stadsmissionen kontaktade ordföranden i 

Lorensbergskyrkan, Thomas Johansson. Thomas säger att han var positiv till att öppna 

upp kyrkan för EU-migranterna för att de vill vara en kyrka som är öppen för alla. 

Lorensbergskyrkan är en pingstförsamling som kan ses som en del i civilsamhället då de 

är en frivillig organisation som bygger på den kristna tron. Thomas berättar hur han 

först tog ett eget beslut om att öppna upp kyrkan för EU-migranterna, varefter han 

presenterade förslaget för den övriga församlingsledningen. Enligt honom var alla i 

ledningen positiva och kände stolthet över att kunna hjälpa till. Vi kan se att beslutet 

som Thomas tog kan liknas vid hur beslut tas enligt den regelbaserade beslutsteorin. 

Thomas ser på situationen som att ingen människa ska behöva sova ute under kalla 

vinternätter. Han säger att församlingen vill vara öppen för alla människor, alltså borde 

kyrkan öppnas för de behövande EU-migranterna. Thomas säger att:  

 

Det är inte så att vi säger att vi har tagit ställning till en integrationsidé 

att alla ska få komma hit till Sverige, utan vi har tänkt att Jesus skulle 

också ha hjälpt människor som inte haft mat och som bott ute oavsett 

vad man har för hudfärg. Och då kände vi att det är kyrkans uppgift 

och att det är helt rätt att hjälpa människorna. 

 

Genom detta kan vi se att Lorensbergskyrkan, i likhet med Magnus och Svenska 

kyrkan, grundar sina motiv till att hjälpa EU-migranterna i sin tro. Däremot har det varit 

en gränsdragning i hur mycket Lorensbergskyrkan kunnat hjälpa till. Thomas sa att de 

kunde erbjuda de åtta EU-migranter med störst behov en sovplats i kyrkans lokaler och 

att detta bara gällde en gång i veckan. Träffarna med mat, gemenskap och 
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duschmöjligheter var även dessa begränsade till en gång i veckan. Detta beror, enligt 

Thomas, på att det funnits ett begränsat antal volontärer samt att det även pågår andra 

aktiviteter i kyrkan. Som vi tidigare sett vill Thomas att kyrkan ska vara öppen för alla, 

men som Marchs (1994, s. 58) säger så är inte alla beslut i en organisation förutsägbara. 

Det är en komplicerad process som kan innefatta undantag. 

 

Under torsdagskvällarna har flera olika aktörer varit inblandade. Katarina från 

Stadsmissionen, Magnus från Universitetskyrkan, Thomas från Lorensbergskyrkan och 

Samuel Johannesson som är volontär ingick i en samordningsgrupp. Anledningen till att 

just den här gruppen formades var att Katarina under hösten hörde av sig till både 

Thomas och Magnus i sökandet efter duschar och sovplatser. När det sedan visade sig 

att Lorensbergskyrkan kunde öppna upp sina dörrar, och det behövdes volontärer, blev 

Magnus och Samuel en naturlig del av gruppen på grund av att de kände ett personligt 

engagemang. Syftet med kvällarna i kyrkan var att ge EU-migranterna ett mål mat och 

låta dem duscha, skapa relationer med dem samt erbjuda gudstjänst. Thomas beskriver 

att: 

 

Det har ju varit som Maslows behovstrappa med mat, dusch, 

gemenskap och andakt. 

 

Det har även varit under torsdagskvällarna som husvagnsplatserna har fördelats på ett 

rullande schema då antalet EU-migranter ökade och alla inte fick plats att sova där 

samtidigt. Magnus berättar att flera församlingar har blivit engagerade i att laga mat till 

torsdagskvällarna. Det har också funnits ett stort antal volontärer som har hjälpt till med 

olika saker, såsom att värma mat, städa, skapa relationer och vara nattvakter. Dessa 

volontärer kommer från andra församlingar, men också personer som hört om 

torsdagskvällarna har kommit utan att ha någon anknytning till någon organisation. 

Magnus har i sitt arbete som universitetspräst tagit kontakt med Lena Gustafsson på 

Linnéuniversitetet och på det sättet har flera studenter blivit intresserade av arbetet och 

funnits med som volontärer. 

 

Samordningsgruppen för torsdagskvällarna har uttryckt ett gemensamt motiv till att 

engagera sig på torsdagskvällarna. Motivet har grundat sig i viljan att ge kärlek och 

uppfylla en utsatt grupps grundläggande behov såsom mat och dusch. De har även 

uttryckt att det varit viktigt att erbjuda ett tillfälle då EU-migranterna kan gå på 
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gudstjänst eftersom flera av dessa har visat sig vara kristna. Både Thomas och Magnus 

säger att det andliga behovet är viktigt att mätta. Då det har varit svårt med 

kommunikationen, och alla inte har pratat samma språk, säger Thomas att det varit 

viktigt att med sitt kroppsspråk visa att migranterna är välkomna. 

 

5.6 Kommunens flyttar fram positionerna – våren 2015 

Sedan hösten 2013 har ansvariga politiker inom kommunen varit medvetna om att EU-

migranterna funnits i Kalmar. Verksamhetschefen Johnny Lesseur säger att kommunen 

har haft viss uppsökande verksamhet för att bilda sig en uppfattning om situationen och 

framförallt undersöka om det funnits några barn inblandade. Innan EU-migranterna fick 

tillgång till husvagnarna bodde ett flertal på Svinö. Under den tiden fick personal från 

serviceförvaltningen åka dit för att städa undan matavfall och smutsiga kläder m.m. 

säger Annette Andersson som är kommundirektör. 

 

Sedan vintern 2014-2015 har kommunen varit mer engagerade i frågan med EU-

migranterna. Anledningen till att de inte varit involverade tidigare förklarar Annette 

Andersson på följande sätt:  

 

Jag tror inte att vi vaknade direkt, det tog ett tag, de fanns här… men 

vi tänkte att de åker nog snart hem, men så var det inte… 

 

Enligt Johnny Lesseur larmade Stadsmissionen till kommunen att de hade svårt att 

hantera situationen med EU-migranterna. Detta ledde till ett samverkansmöte mellan 

kommunen, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Lorensbergskyrkan. De som deltog på 

mötet var socialchefen Cecilia Frid, verksamhetschefen Johnny Lesseur, Katarina 

Borgemo från Stadsmissionen, universitetsprästen Magnus Johansson, kyrkoheden Peter 

Wänehag och ordföranden i Lorensbergskyrkan Thomas Johansson. Mötet handlade om 

kommunens och övriga aktörers principer för att hjälpa EU-migranterna. Det 

diskuterades även på vilket sätt kommunen kunde bistå med hjälp. Katarina framförde 

en önskan om tolkhjälp till torsdagskvällarna vilket kommunen erbjöd sig att bidra med. 

Johnny berättar även att det beslutades att en representant från socialförvaltningen 

skulle medverka några torsdagskvällar för att informera EU-migranterna om 

skyldigheter, rättigheter och ge allmän samhällsinformation. Det som kommunen 

konkret har gjort fram till mars månad har alltså varit att bidra med tolk samt att 

enhetschefen för mottagning och försörjningsstöd, Julia Lundin, har gett information till 
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EU-migranterna. Under intervjun med Julia säger hon att hon bara kommit i kontakt 

med EU-migranterna på torsdagskvällarna. Hon berättar att migranterna är välkomna att 

söka bistånd och att de har rätt till akuta hjälpinsatser såsom mat för dagen och hemresa. 

Trots detta har ingen besökt hennes enhet. Med lagarna kommunen ska följa i åtanke 

pratar både Annette och Julia om de begränsade möjligheterna kommunen har att ge 

insatser till personer som inte är svenska medborgare. För att förstå hur socialpolitik 

skapas ser Raunios modell (Nygård 2013) även till en policydimension som handlar om 

vilka förmåner som ska ges. De vanligaste förmånerna inbegriper socialförsäkringar, 

socialt understöd och försörjningsstöd. Genom att en person är medborgare i landet 

binder sig denne till att bidra till systemet och får då del av förmånerna. En anledningen, 

som vi kan se, till att EU-migranterna inte kan få mer stöd från kommunen är att de inte 

bidrar till de arbetsbaserade trygghetssystemen som skapar trygghetsförmånerna. Därför 

kan de inte heller få en större del i dessa förmåner, de ingår inte i det sociala kontraktet. 

 

Julia beskriver att det som EU-migranterna varit mest intresserade av att prata med 

henne om på torsdagskvällarna var hur de kan få kontakt med arbetsförmedlingen och 

hur de söker jobb i Sverige. Hennes bild av EU-migranterna är att majoriteten av dem 

inte är intresserade av att bara tjäna pengar och åka tillbaka till sitt hemland, utan att de 

har för avsikt att skaffa arbete och stanna i Sverige. Aktörernas bild av EU-migranterna 

är inte helt sammanhållen. Det som våra intervjupersoner däremot är överens om är att 

det är svårt att få en generaliserad bild av gruppen. Vissa av EU-migranterna har det 

bättre ställt än andra. Vissa har moderna mobiltelefoner och fina bilar medan andra 

verkligen är fattiga och kämpar för mat för dagen. Att det även finns grupperingar och 

maktkamper inom gruppen EU-migranter är de flesta av aktörerna överrens om. De 

uttrycker det som att migranterna är konkurrenter på samma marknad. Denna 

konkurrens har visat sig på olika sätt och vid vissa tillfällen har polisen behövt ingripa. 

Johnny, verksamhetschef på socialförvaltningen säger att: 

 

Det finns ju lika många människor och människotyper inom den 

romska kulturen som det gör i den svenska, så det är ju inte det som är 

den gemensamma nämnaren att de har en högre grad av kriminalitet. 

Det som leder människor in i kriminalitet det är ju utanförskap och 

fattigdom och det är sånna variabler, och varför hamnar man i 

utanförskap och fattigdom, jo för att man kanske inte släpps in i 

samhället, och då är det klart att det blir som ett självspelande piano 

på nått sätt. 
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Inom den socialkonstruktivistiska ansatsen skapas en grupp människor genom 

betraktarens ögon och i interaktionen mellan människor (Payne 2008). Som Johnny 

säger kan grupper hamna i fattigdom och utanförskap på grund av att de inte släpps in i 

samhället. Eftersom EU-migranterna är en fattig och utsatt grupp finns risken att de inte 

släpps in i samhället vilket kan liknas vid att ett socialt problem kan skapas genom 

interaktioner som bidrar till utanförskap.  

 

5.7 Husvagnarna till Salve – april 2015 

Fram till första april stod husvagnarna på Stensö. Därefter skulle en ny arrendator ta 

över campingen vilket var anledningen till att husvagnarna inte längre kunde stå kvar 

berättar Annette. Då hölls ett möte där socialchefen, Serviceförvaltningen, 

kommundirektör Annette Andersson, och Katarina Borgemo från Stadsmissionen 

närvarade. På mötet diskuterades vad som nu skulle göras för EU-migranterna, varefter 

chefen för Serviceförvaltningen tog det vidare till planberedningsgruppen. Annette 

berättar att kommunens tjänstemän beslutade att de tillfälligt skulle upplåta mark på 

Kalmar Dämme, Salve. Husvagnarna skulle flyttas dit och kommunen skulle även ordna 

baracker med toalett, dusch och kök. Den 23/4 – 2015 var barackerna på plats, men då 

bl.a. byggnadslov för barackerna samt polistillstånd behövde sökas kunde EU-

migranterna inte flytta dit direkt. Thomas berättar, vid ett tillfälle efter intervjun, för oss 

att en person som bor nära Salve har överklagat beslutet om att EU-migranterna ska få 

vistas där. Denna överklagan har dragit ut på tiden vilket gjorde att EU-migranterna 

kunde börja bo där från och med den 21/5 – 2015. 

 

Genom subjektsdimensionen kan vi se att kommunen tillhör politiken som står för det 

offentliga. De är bundna att följa lagar och har icke-vinstdrivande mål. Kommunen kom 

in sent i processen och har inte varit en drivande aktör. Annette förklarar detta med att 

kommunen ska följa lagar och regler vilket gör att de inte kunnat ta en större roll. Både 

Johnny och Annette är tydliga med att de väntar på direktiv från SKL, Sveriges 

Kommuner och Landsting, för att veta vad de ska göra. De uttrycker att de varit 

försiktiga, och inte velat göra mer än andra kommuner, eftersom de varit rädda att fler 

EU-migranter skulle söka sig till Kalmar om kommunen är för frikostig. Genom att se 

till den regelbaserade beslutsteorin kan vi förstå kommunens handlande. Beslutet att 

inte engagera sig mer blir logiskt när vi beaktar de tre stegen som ingår i teorin. Framför 

allt anser inte kommunen att deras organisations uppgift är att engagera sig i särskilda 
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grupper, och på grund av hur de tolkar bl.a. Kommunallagen och Socialtjänstlagen är 

EU-migranterna inte en legitim hjälpkategori. Trots detta har nu kommunen ställt mark 

och baracker till förfogande för EU-migranterna vilket ännu en gång visar på att 

beslutstagande är en komplicerad process som kan innefatta undantag. Annette säger att: 

 

Generellt så går vi ju inte in och hjälper en viss grupp såhär som vi 

gjort nu genom att ge dem plats till husvagnar, toalett och möjlighet 

att laga mat, det gör vi ju inte… 

 

Detta undantag beror enligt Annette på att hon tycker att det inte borde finnas 

människor som inte har någonstans att bo och inte helt kan blunda för EU-migranternas 

situation. 

 

De främsta motiven vi ser till kommunens agerande är välfärdsideologiska. Dessa 

handlar om hur mycket staten ska göra för individen och hur stort ansvar som ligger på 

individen själv. Johnny förklarar för oss att Sverige nu är ett väl utvecklat 

välfärdssamhälle som lämnde ”fattigsverige” bakom sig runt 1900-talets början. Då 

började välfärdsstaten byggas upp och kåkstäderna monterades bort, ett modernt och 

civiliserat samhälle började ta form. Situationen kring EU-migranterna handlar om allt 

från hemska människoöden och tragedier, till något som är både främmande och 

påfrestande för Sverige. Vissa kan till och med se situationen som ett hot mot välfärden 

menar Johnny. Han säger att det såklart är hemskt att människor ska behöva sova ute, 

samtidigt som han menar att det är ett problem som Sverige har arbetat bort för 

generationer sedan. Johnny är bekymrad över vart det kommer ta vägen och frågar sig 

hur Sverige ska förhålla sig till detta. 

 

Ytterligare ett motiv, som kan ses som en del av det välfärdsideologiska motivet, menar 

vi är det ekonomiska. Detta ekonomiska motiv handlar både om att kommunens 

ekonomi ska vara i balans och att pengarna ska gå till sådant som är av allmännytta i 

kommunen. Annette nämner att det, i samband med kommunens stödjande av EU-

migranterna, kommit fram åsikter kring vart skattepengarna egentligen går vilket är en 

viktig fråga kommunen behöver ta hänsyn till. Ekonomi är en faktor att ta hänsyn till 

även inom Stadsmissionen menar Katarina. Då Stadsmissionen drivs av gåvomedel kan 

gåvogivarna ha åsikter om hur pengarna ska användas. Stadsmissionen har fått höra viss 
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kritik när de arbetat mycket med EU-migranterna vilket i längden skulle kunna påverka 

organisationens ekonomi. 

 

Inom kommunen spelar politiken en avgörande roll. Annette säger dock att denna fråga 

ännu inte tagits upp inom kommunpolitiken, utan stannat på en tjänstemannanivå. Detta 

har även vi förstått då vi efter en genomgång av socialnämndens offentliga dokument 

kunnat utläsa att frågan om EU-migranterna inte tagits upp så många gånger under år 

2014 och 2015. Vid ett tillfälle har det förekommit att information givits om EU-

migranterna, men inga beslut har tagits. Frågan om hemlöshet har tagits upp totalt fyra 

gånger under de senaste ett och ett halvt åren, men då EU-migranterna inte nämns i 

dessa dokument antar vi att det är en mer generell typ av hemlöshet som diskuteras. 

Annette säger att hon tror att frågan kring EU-migranterna inom kort kommer bli en 

politisk fråga, särskilt om situationen kvarstår. Johnny pratar om hur värderingar i 

samhället och politiken undermedvetet påverkar situationen för EU-migranterna. Han 

menar att de partier som står för demokratiska och humanistiska värden kan skruvas i en 

annan riktning av andra partier och bli mer restriktiva. Johnny säger att: 

 

Man ser ju att folkopinionen svänger åt ett sånt håll och på det sättet 

påverkar det väl oss alla, kommunala styrelsemän och även tjänstemän 

i kommunen. Alla tar väl intryck av samhällsströmningarna på ett eller 

annat sätt skulle jag kunna tänka mig. Men det är ju nog så viktigt att 

vi fortsätter att vara väldigt noggranna med att värna om vår 

grundläggande humanistiska syn. 

 

Johnny uttrycker vikten av att se till människan och att inte ta beslut grundat på trender 

och diskurser i samhället. Han säger att den humanistiska människosynen behöver 

bevaras. 

 

5.8 Aktuell situation vid studiens avslut – april/maj 2015 
Den 23/4 – 2015 var sista torsdagskvällen som EU-migranterna kom till 

Lorensbergskyrkan. Samordningsgruppen ansåg att EU-migranternas behov istället 

kunde tillgodoses på Salve tack vare barackerna från kommunen. På grund av att EU-

migranterna inte fick tillgång till Salve på den utsatta tiden berättar Thomas att de har 

fått komma till Lorensbergskyrkan ett antal gånger för att fika och duscha. Från och 

med den 21/5 – 2015 har EU-migranterna tillgång till dusch, kök, sovplatser och ibland 

även ett gemensamt utrymme där de kan umgås på Salve. 
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5.9 Framtidstankar 
Alla aktörer som varit delaktiga i arbetet kring EU-migranterna är överens om att de är 

en utsatt grupp som på olika sätt fortfarande påverkas av en historia av utanförskap. 

Vissa av våra intervjupersoner menar att utanförskapet uttrycker sig i att migranterna 

tappar respekten både för sig själva och för andra, medan andra menar att det kan leda 

till kriminalitet. Susanne säger att detta är en problematik som inte kan lösas över en 

dag. Hon menar att vi därför behöver börja prata om hur vi ska agera för att bryta våra 

tankemönster som undermedvetet är med och försätter EU-migranterna i ett förtryck. 

Eftersom Kalmar Stadsmissions uppgift är att kämpa för de utsatta människorna som 

finns i Kalmar kommer deras fortsatta arbete handla om mänskliga rättigheter. Katarina 

uttrycker en längtan efter att kunna starta ett arbete som Stadsmissionen i bl.a. Göteborg 

och Stockholm har gjort. Det kallas för crossroads och arbetar enbart för EU-

migranterna på olika sätt. Det skulle, enligt Katarina, vara bra att göra en uppdelning på 

detta sätt så att alla som ingår i Stadsmissionens målgrupp skulle kunna få den hjälp de 

efterfrågar. 

 

Magnus anser att det skulle vara bra att starta projekt, som bl.a. ett jordbruk, en fabrik 

eller en verksamhet, i EU-migranternas hemländer som kan stödjas från Sverige. Han 

menar att det skulle hjälpa EU-migranterna att kunna bo kvar i sitt hemland och få en 

skäligare tillvaro. Samtidigt menar Magnus att det även är viktigt att hjälpa de EU-

migranter som befinner sig i Sverige eftersom det tar tid att bygga upp projekt som 

dessa. 

 

Thomas vision för framtiden är att gemenskapen som funnits i Lorensbergskyrkan ska 

förflyttas till Salve över sommaren. Att uppfylla de andliga behoven anser han är 

viktigt. Thomas säger att det även är av vikt att erbjuda sysselsättning till EU-

migranterna då dessa dels kan bidra med värdefull kunskap till samhället, och för att 

arbeten kan bidra till att situationen för migranterna blir bättre ekonomiskt. Även deras 

värde kan därmed öka i andras ögon. 

 

I studien har vi förstått att alla våra intervjupersoner är övertygade om att situationen 

kring EU-migranterna behöver diskuteras på EU-nivå. Det är en stor fråga som behöver 

tas upp i Bryssel för att en verklig förändring ska kunna ske. Johnny uttrycker även att 

det är omöjligt för Sverige att rädda Rumäniens fattiga befolkning och att det är ett 
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problem som borde lösas i Rumänien. Annette anser att EU-migranterna behöver bli 

svenska medborgare för att kunna få hjälp i Sverige. Detta är en grundförutsättning för 

att migranterna ska kunna ses som en legitim hjälpkategori utifrån lagarna som 

kommunen står under vilket både hon och Julia talar om. De är medvetna om att det är 

en lång process att bli medborgare, och att människorna finns här och nu, och menar 

därför att de behöver direktiv från SKL. De uttrycker vikten av att alla kommuner i 

Sverige agerar på samma sätt. Att det nu har tillsatts en nationell samordnare, vars 

uppgift är att kartlägga situationen kring EU-migranterna, ser de därför som positivt. 

 

5.10 Sammanfattande resultat 

Universitetskyrkan, med Magnus Johansson i spetsen, tog de första stegen i att hjälpa 

EU-migranterna. Deltagande i studentmässan var engagerade i utdelningen av mackor. 

Cirka ett år senare blir Stadsmissionen en drivande aktör för att framförallt tillgodose 

EU-migranternas fysiska behov. En viktig och stor del i processen har varit arbetet som 

bedrivits i Lorensbergskyrkan på torsdagskvällarna. Där har många frivilliga och 

representanter från Lorensbergskyrkan, Stadsmissionen och Svenska kyrkan funnits 

med för att bistå EU-migranterna med mat, dusch, gemenskap och andakt. Kommunen 

har framför allt varit delaktiga i beslutsfattandet kring vart EU-migranterna kan hålla till 

på nätterna. Synen på EU-migranterna skiftar mellan aktörerna. Stadsmissionen och 

kyrkorna ser dem som en legitim hjälpkategori p.g.a. att de är människor i behov av 

hjälp. Kommunen ser EU-migranterna som individer utan svenskt medborgarskap och 

är därför mer begränsade i hur de kan bistå med insatser. Trots att aktörerna har olika 

motiv till sitt handlande är det nu dessa som tillsammans arbetar för att EU-migranterna 

ska få vara på Salve över sommaren. 
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5.11 Sammanfattande analys 
Hur ska vi sammanfattningsvis förstå framväxten av processen och arbetet som lett fram 

till att husvagnarna nu står på Salve? Och hur har socialpolitiken kring detta skapats? 

Som Nygård (2013) skriver skapas socialpolitiken genom fyra olika dimensioner. Vi har 

i denna process sett hur alla dessa dimensioner funnits med. Olika aktörer, såsom 

Stadsmissionen, Lorensbergskyrkan, Svenska kyrkan och kommunen, har varit subjekt. 

Dessa har sett på objektet, EU-migranterna, på olika sätt. Hur aktörerna har definierat 

gruppen har gjort att EU-migranterna blivit en legitim hjälpkategori eller inte. 

 

För att kunna förstå aktörernas handlande är det viktigt att förstå hur dessa ser på 

gruppen och vilka motiv de har för att bistå med hjälp. Något annat som påverkat hur 

aktörerna har agerat är det vi finner i policydimensionen, dvs. vilka möjligheter 

aktörerna har att agera. Genom att se på dessa faktorer kan vi förstå vad som är grunden 

till organisationernas beslut, vilket den regelbaserade beslutsteorin har hjälpt oss att 

klargöra. Genom vårt uppsatsprojekt har vi kommit fram till att Stadsmissionen har varit 

den största anspråksformuleraren. Även då det inte var Stadsmissionen som tog de 

första stegen i att hjälpa EU-migranterna är det framför allt de som har drivit frågan 

framåt. 

 

Gemensamt för Stadsmissionen, Universitetskyrkan och Lorensbergskyrkan är att det 

inte krävs mer än att EU-migranterna är människor och i behov av hjälp för att de ska få 

del av insatser. Kommunen ser däremot på EU-migranterna som att de inte är svenska 

medborgare och därför inte kan få en större del i svenska trygghetsförmåner. Vi har sett 

att de organisationer som har lägre krav för vilka de kan hjälpa får ta det största ansvaret 

när det inte är väl definierat vad gruppen har rätt till. Socialpolitiken kring EU-

migranterna i Kalmar skapas alltså till stor del genom frivilliga organisationer. Vi har 

sett att vilken aktör som är anspråksformulerare, och därmed definierar problemet, 

spelar en stor och avgörande roll. Att det var Stadsmissionen som lyfte situationen med 

EU-migranterna gjorde att utslaget blev på ett visst sätt. Vi tror att det skulle ha blivit 

annorlunda om en annan aktör hade varit anspråksformulerare. Best (2001, s. 8) skriver 

om fyra punkter som en anspråksformulerare går igenom. Han menar att företeelsen 

behöver erkännas som ett problem med en viss karaktär samt att förslag på åtgärd 

behöver läggas fram. När Stadsmissionen går igenom dessa fyra punkter ser de att det är 

ett problem för EU-migranterna själva att de lever i utsatthet och åtgärden blir då att 
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hjälpa de utsatta individerna. Om istället kommunen hade gått igenom dessa punkter 

hade de antagligen kommit fram till att det är problematiskt för det svenska samhället 

att hjälpa EU-migranter då de inte är svenska medborgare. Åtgärden skulle istället 

kunna bli att EU-migranterna åker tillbaka till sitt hemland och får hjälp där. Eftersom 

Stadsmissionen har varit den främsta anspråksformuleraren och engagerat andra aktörer 

med liknande handlingsmotiv och åsikter, är det deras definition av problemet som har 

styrt processen. Exempel på hur detta har visat sig kan vara hur även kommunen nu har 

beslutat att bistå med mark till EU-migranternas husvagnar med grund i det mänskliga 

perspektivet, istället för lagarna som ligger till grund för deras arbete. 

 

Situationen kring EU-migranterna har inte tagits upp på politisk nivå. Annette har 

dagordningsmakten och är därmed den personen som kan föra upp EU-migranterna på 

agendan. Hon har inte ansett frågan om EU-migranterna som relevant för den politiska 

nivån utan de beslut som har tagits fram tills nu har fattats på tjänstemannanivå. 
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur socialpolitiken i Kalmar skapas utifrån lokala 

aktörers föreställningar om och insatser för EU-migranterna, för att få en förståelse för 

processen. Vi kommer här nedan föra en diskussion kring några av de resultat som 

framkommit.  

 

I vår problembakgrund och den redovisade tidigare forskningen kan vi se att 

frivilligorganisationer tar ett stort ansvar i dagens situation kring EU-migranterna i 

Sverige (Socialstyrelsen 2013). I vår studie har Stadsmissionen visat sig vara den mest 

drivande aktören i arbetet med EU-migranterna. De har även visat för offentliga 

myndigheter att gruppen är i behov av hjälp, vilket Jonsson (2006, s. 7) menar är 

utpekande för dagens frivilligorganisationer. Vi frågar oss om det ska vara så att en 

frivilligorganisation tar ett så stort ansvar för utsatta människor i samhället. I det sociala 

arbetet inom kommunen vill man arbeta för socialt utsatta människor och vill inte göra 

skillnad på någon. Trots detta verkar det vara just det som händer i fallet med EU-

migranterna i Sveriges kommuner. I vår studie framkommer att kommunens 

handlingsutrymme är begränsat i förhållande till denna utsatta grupp p.g.a. de lagar som 

styr kommunens arbete. De människor som lagarna innefattar är svenska medborgare. 

EU-migranterna har ett medborgarskap inom EU som gör att de får vistas i Sverige, 

men det räcker inte för att få del av Sveriges välfärdsförmåner. Som kommundirektör 

Annette Andersson säger skulle en lösning vara att EU-migranterna blir svenska 

medborgare. Vägen till att bli svensk medborgare är dock lång och nästintill omöjlig för 

någon som kommer från exempelvis Rumänien. För att kunna bli medborgare krävs att 

man har uppehållstillstånd och att man har bott i Sverige minst fem år 

(Medborgarskapslagen 11§). Eftersom EU-migranterna inte kommer från ett 

krigsdrabbat land är det svårt för dessa att få permanent uppehållstillstånd. Vi frågar oss 

om det är relevant att hjälp från kommunen behöver grundas i ett medborgarskap. I 

likhet med vad våra intervjupersoner säger menar även vi att det finns ett stort behov av 

riktlinjer från bl.a. SKL och EU för att EU-migranterna ska få den hjälpen de behöver.  

 

Vi har genom vår studie sett att alla inblandade aktörer har dragit gränser i hur mycket 

de kan göra för EU-migranterna. Behovet är stort och mycket kan göras. Trots att 

människor lider behöver organisationer ändå dra gränser för vad de ska göra. Juhila och 

Raitakari (2010) har gjort en studie som visar på hur sådana gränsdragningar kan 
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rättfärdigas. Vi ser att våra intervjupersoner använder sig av rättfärdiganden som 

forskarna kommer fram till i sin studie. Vi kan se att kommunen drar en gräns för vad 

de kan göra för EU-migranterna då dessa behöver mer hjälp än vad kommunen kan 

erbjuda, vilket är ett argument som författarna ser i sin studie. I vår studie ser vi att 

kommunen anser att problematiken kring EU-migranternas utsatthet istället behöver 

lösas i deras hemland. Även samordningsgruppen för torsdagskvällarna har dragit en 

gräns i hur mycket de kan hjälpa EU-migranterna. Vi tycker oss se att denna 

gränsdragning kan bero på att EU-migranternas behov är större än vad aktörerna kan ge. 

 

Många utsatta människor i samhället är medlemmar i en organisation som artikulerar 

deras behov. Exempel på en sådan organisation kan vara Handikappsförbunden som är 

ombud för funktionshindrades behov. Genom uppsatsprocessen har vi sett att EU-

migranterna inte är del av någon sådan organisation. De är istället beroende av 

utomstående människor som ser dem, frågar vilka behov de har och söker efter sätt att 

uppfylla dessa behov. Vi frågar oss vad det kan bero på. En tanke är att EU-migranterna 

har en lång historia av utanförskap och diskriminering (Walsh & Krieg 2007). Katarina 

från Stadsmissionen säger att deras historia kan ligga till grund för hur de agerar idag. 

Då de är ett folk som varit exkluderade kan de annamma den bilden och även se sig 

själva som mindre värda, vilket kan bidra till att de själva inte artikulerar sina behov.  

 

I likhet med Meeuwisse och Swärd (2002) har vi genom uppsatsens gång skymtat att 

deras argument för och emot att den ”skandinaviska modellen” fortfarande är 

representativ för Sverige även kan gälla för situationen med EU-migranterna. EU-

migranterna är dock bara en liten del av vad det sociala arbetet i den svenska 

välfärdsstaten är till för. Därför kan vi inte prata om ett regimskifte utifrån exemplet 

med EU-migranterna men vi anser att det är en intressant diskussion. Kommunens 

beslut att bistå EU-migranterna med hjälp har varit centralt för hur processen har 

utvecklats. Om marken på Salve inte hade upplåtits till husvagnarna hade det varit 

svårare för Stadsmissionen att bedriva sitt hjälpande arbete. Detta kan ses som ett 

argument till att den ”skandinaviska modellen” med kommunen som välfärdsproducent 

fortfarande är representativ för Sverige. Argumenten mot den ” skandinaviska 

modellen” bygger på globaliseringens inverkan. EU-migranternas vistelse i Sverige är 

ett resultat av den fria rörligheten inom EU. Sättet att bygga välfärd på i Sverige 

utmanas av EU-migranternas vistelse här och mer behovsprövande rättigheter 
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efterfrågas. Frivilligorganisationerna får även ta ett större ansvar som socialpolitisk 

aktör i att förmedla välfärd till EU-migranterna då kommuens insatser inte räcker till. 

 

Verksamhetschefen Johnny Lesseur talade i intervjun om att EU-migranterna kan ses 

som ett hot mot Sveriges välfärd. Även Ariely (2011) menar detta då resultatet från hans 

studie var att majoritetsgruppen kan känna sig hotad av minoritetsgrupper. EU-

migranterna kan ses både som ett ekonomiskt hot, eftersom de är i behov av 

ekonomiska insatser och arbete, men även som ett hot mot svenskarnas sociala identitet. 

Identiteten kan hotas av EU-migranternas sätt att leva då fattigdomen kommer nära. 

Sverige är ett rikt land där staten och kommunerna har det största ansvaret för välfärden 

och människors välbefinnande. Att se tiggande människor på gatorna kan göra att 

svenskarna ifrågasätter statens förmåga att ta hand om utsatta människor och kan känna 

en rädsla för det som inte hör till normen. Ariely (2011) framhåller i studien att 

exkluderingen av en grupp ofta grundas i majoritetsgruppens upplevelse av att vara 

hotad. Att diskutera attityder i samhället ingår inte i vår studies syfte, men då vissa 

intervjupersoner nämner situationer där attityder framträder vill vi kommentera detta 

kort. I en intervju fick vi veta att det var svårt att hitta husvagnsplatser till EU-

migranterna då vissa campinggäster inte var positivt inställda till att dela de allmänna 

utrymmena med migranterna. Vi frågar oss om det kan bero på ett upplevt hot eller 

rädsla gentemot EU-migranterna. I intervjun med Annette får vi höra att irriterade 

kommunbor ringt till henne och ifrågasatt vart skattepengarna ska gå. Detta menar vi 

kan ses som att EU-migranterna är ett ekonomiskt hot mot den svenska välfärdsstaten. 

Katarina pratar om att EU-migranterna ofta får skulden för bl.a. nedskräpning men att 

ord många gånger står mot ord. En anledning till att det är lättare att skylla på EU-

migranterna kan vara att de bryter mot normen och hotar majoritetsgruppens identitet. 

 

Dessa attityder som människor i samhället har skulle även kunna bero på hur media 

främställer EU-migranter. I problembakgrunden nämner vi olika artiklar som belyser 

EU-migranterna på olika sätt, men även under vår studies gång har exponeringen kring 

EU-migranterna i media ökat. Barometern, som är en lokal tidning i Kalmar, har skrivit 

om att EU-migranterna nu fått tillgång till husvagnar på Salve (Barometern 25/5- 2015). 

Där kan vi också läsa om hur EU-migranter blev bortkörda från en grannkommun. Den 

kommunen rev EU-migranternas läger och de hade därmed ingenstans att bo 

(Barometern 13/4- 2015). Kalla fakta har även gjort ett reportage som handlade om att 
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många EU-migranter är en del av organiserat tiggeri (Kalla fakta 12/5- 2015). Dessa 

framställningar vi finner i media menar vi kan vara en orsak till hur aktörer väljer att 

agera. Vi menar att de människor som ingår i organisationer blir känslomässigt 

påverkade av bilden som media ger. Dessa känslor kan senare även påverka deras 

handlingar. Reportaget från Kalla fakta skulle t.ex. kunna leda till att människor inte vill 

hjälpa EU-migranterna över huvudtaget. Det finns en rädsla för att hjälpen inte kommer 

till de som verkligen skulle behöva den, utan till en organiserad brottslighet. Sett från en 

annan vinkel skulle Kalla faktas reportage kunna bidra till att många EU-migranters 

utsatthet blir ännu tydligare och en vilja att hjälpa de mest utsatta blir ännu starkare. Vi 

menar alltså att media kan påverka vad som görs för EU-migranterna, och indirekt kan 

det vara en stor påverkansfaktor för hur socialpolitik skapas. Hansen-Löfstrand (2005) 

skriver om hur sociala problem skapas. Genom vårt uppsatsarbete har vi sett likheter till 

det författaren kommer fram till i sin studie. Vi har förstått att tid och plats, men även 

diskursen i samhället påverkar vad som görs för EU-migranterna. Vi kan anta att om 

Sverigedemokraternas ställning i Sverige hade varit annorlunda skulle diskursen kanske 

vara en annan vilket kan påverka EU-migranternas situation. 

 

Något som vi har reflekterat över under skrivandets gång är varför frågan kring EU-

migranterna inte har tagits upp i större grad i socialnämnden de senaste 18 månaderna. 

Johnny nämner att politiken påverkar situationen för EU-migranterna om än 

undermedvetet. Olika åsikter förekommer i frågan och det verkar vara svårt för vissa 

partier att ha en klar och tydlig åsikt i frågan. De partier som är mer restriktiva mot 

migranterna kan påverka de mer humanistiska partierna. Kan detta vara en orsak till att 

socialnämnden som är politiskt styrd inte har tagit upp frågan kring EU-migranterna? 

 

EU-migranternas vistelse i Sverige är en relativt ny företeelse men tiggeri har 

förekommit tidigare i historien (Swärd 2014, s. 31). Våra intervjupersoner från 

kommunen säger att EU-migranterna representerar ett nytt problem. Men frågan är om 

EU-migranterna är en ny hjälpkategori. Vi kan genom vår studie se att denna fråga inte 

har några klara svar. Det blir upp till enskilda personer att välja vad som ska göras då 

det inte är tydligt definierat om EU-migranterna är en legitim hjälpkategori eller inte. Vi 

frågar oss om den vaga definitionen kan bero på att det handlar om just den här gruppen 

av människor. Kan det bero på att romernas långa historia av utanförskap förföljer dem 

vart de än kommer? 
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Vi kan tänka oss att även EU-migranterna ser på sig själva på olika sätt. Att undersöka 

detta närmare vore ett intressant förslag till fortsatt forskning. Det skulle kunna finnas 

ett värde i att prata med EU-migranterna själva om deras känslor av att tigga samt deras 

framtidsdrömmar istället för att prata över deras huvuden. Att även se på hur romernas 

situation ser ut i deras hemländer vore intressant att veta för att skapa de bästa 

förutsättningarna för gruppen. 

 

Även då det inte är tydligt definierat vad som borde göras för EU-migranternas situation 

så försvinner inte problematiken. Tiggarna sitter fortfarande på gatorna med 

pappersmuggen. Aktörerna i Kalmar har kommit en bit på väg i diskussionen och i det 

konkreta arbetet med EU-migranterna. I vår studie har vi sett att den lokala 

socialpolitiken kring EU-migranterna har förändrats sedan hösten 2013. Nya samarbeten 

har kommit till stånd och EU-migranterna får del av vissa insatser. Men nöden 

försvinner inte och vi frågar oss om detta får en lyckligt slut? 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev till intervjupersonerna 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till socionom på Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu är 

vi inne på vår 6:e termin och skriver en uppsats om socialpolitik med utgångspunkt 

kring EU-migranterna i kommunen. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur 

socialpolitik skapas på en lokal nivå för att få en förståelse för hur situationen kring EU-

migranterna utvecklats. Vi är därför glada över möjligheten att få träffa dig och höra om 

dina erfarenheter. 

Vi beräknar att intervjun med dig kommer ta max en timme. Vi önskar att få spela in 

samtalet för att underlätta för oss när vi sedan bearbetar materialet och skriver vår 

analys, men också för att uppsatsen ska bli så tillförlitlig som möjligt. 

Det finns vissa forskningsetiska principer som vi kommer förhålla oss till. Detta innebär 

att: 

 Din medverkan är frivillig, du kan när som helst avbryta intervjun och du 

behöver inte svara på alla frågor. 

 När uppsatsen är klar kommer vi att förstöra det inspelade materialet. 

 Vi kommer inte låna ut materialet till någon annan eller använda det i annat syfte 

än till vår uppsats. 

 Du har rätt att vara anonym, men vi önskar att skriva ut din befattning och ditt 

arbetsområde. 

 När uppsatsen är färdig har du som intervjuperson möjlighet att ta del av 

resultatet om du så önskar. 

Frågorna som vi kommer ställa till dig under intervjun ställer vi utifrån din roll som 

representant för din organisation. Du behöver inte berätta några personliga åsikter. 

 

Vid frågor kan du kontakta någon av oss eller vår handledare Peter Hultgren. 

Viktoria Häll: telefon 073-7210704; mail vh222cb@student.lnu.se  

Matilda Karlsson: telefon 070-3900912; mail mk222se@student.lnu.se  

Peter Hultgren kan du nå på telefon 070-9221433; och mail peter.hultgren@lnu.se  

 

Vi vill på förhand tacka för att du tar dig tid att träffa oss! 

Med vänliga hälsningar, 

Viktoria och Matilda. 

  

mailto:vh222cb@student.lnu.se
mailto:mk222se@student.lnu.se
mailto:peter.hultgren@lnu.se


  
 

II 

Bilaga B Intervjumall 
Vi ställer dessa frågor till dig utifrån din roll som representant för din organisation. Du 

behöver inte berätta några personliga åsikter. 

1. Vill du börja med att berätta vad du arbetar med, vilka arbetsuppgifter har du? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Vilka tidigare erfarenheter har du? 

4. Kan du kort beskriva din organisations mål i allmänhet? På vilket sätt arbetar ni 

för att uppfylla målen? 

5. När kom du i kontakt med de tiggande EU-migranterna första gången, i ditt 

arbete? 

6. Vad har ni för direktiv att jobba efter? 

7. Vilka olika aktörer (organisationer/verksamheter) har du sett engagerar sig i 

frågan kring EU-migranterna? Sammarbetar ni med dem på något sätt? Hur? 

8. Vad gör dessa aktörer? Vad gör ni? 

9. Vi är intresserade av processen, vad som har hänt från första gången ni började 

diskutera fenomenet. När hade ni (inom din organisation) det första samtalet om 

frågan kring EU-migranterna? Hur såg det ut? 

10. Hur har samtalen/utvecklingen sett ut sedan dess? På vems skrivbord har frågan 

hamnat? Vem tar ansvar för vad? Har detta utvecklats över tid? 

11. Vi har förstått att ni har haft träffar med representanter från olika organisationer 

angående EU-migranterna. Hur har de mötena gått? 

12. Vad har samtalen/diskussionen lett fram till? 

13. Hur gick dina tankar när du hörde att allt fler EU-migranter kommer till Sverige 

och Kalmar kommun för att tigga? Hur gick resonemanget på din arbetsplats? 

14. Romerna har en lång historia av utanförskap. På vilket sätt tror du att det 

påverkar dem idag? 

15. Vissa tänker att det är etiskt fel att hjälpa EU-migranterna med ex. boende då de 

tänker att detta bidrar till fortsatt tiggeri. Vad tänker du om det? 

16. Vad är det som ligger till grund för att EU-migranterna (inte) får hjälp av din 

organisation? Vad skulle behövas för att de skulle få hjälp? 

17. Vad anser du, i din profession, borde göras för EU-migranterna? 

18. Hur skulle du vilja att situationen skulle se ut i framtiden? Finns det andra behov 

som behöver mötas? 


