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Sammanfattning 

Intresset för studien uppkom då det blev alltmer synligt med EU-medborgare som tigger runt 

om i svenska städer och att detta uppmärksammats i media. Det som särskilt väckte 

nyfikenheten kring detta område var då detta fenomen även började bli synligt på mindre orter 

och inte bara i storstäder. Detta gav upphov till att undersöka vilka former av hjälp dessa 

människor kunde få i det svenska samhället. Efter en snabb sökning framkom det att det var 

främst kyrkan som engagerade sig i frågan. Syftet med studien var att få kunskap om det 

arbete som kyrkliga organisationer i dagsläget bedriver och om hjälpen karakteriserades av 

någon form av hjälp till självhjälp. För insamling av empiri har en kvalitativ intervjustudie 

gjorts med aktörer från kyrkliga organisationer i Mellansverige som är engagerade i frågan 

och som erbjuder hjälp till tiggarna. En kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta 

den insamlade empirin. Tre teman identifierades utifrån empirin; utsatthet, empowerment 

samt hjälp på sikt. Studien har genomgripande analyserats utifrån begreppet empowerment 

som innefattar begreppen amelioration och företrädarskap då dessa har direkt koppling till 

bedrivandet av ett empowermentarbete.  

Resultatet i studien beskriver orsakerna till varför människor kommer till Sverige och tigger, 

vilka är utsatthet och diskriminering i hemlandet. De kyrkliga organisationernas hjälpinsatser 

grundas i kristen tro på alla människors lika värde. Hjälpen som ges karakteriseras av akut 

basal hjälp för att tillgodose grundläggande behov samtidigt som hjälpen i viss utsträckning 

ges för att hjälpa på sikt, både i Sverige och i hemlandet. Slutsatsen är att det arbete som 

bedrivs i dagsläget i viss mån karaktäriseras av ett empowermentarbete, för att kunna hjälpa 

på sikt krävs dock insatser riktade på dessa människors behov i hemlandet. 

 

Nyckelord: Tiggeri, EU-medborgare, Empowerment, Företrädarskap samt utsatthet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The interest for this study arose when it became increasingly visible with EU- citizen 

beggingn in Swedish cities and in reports from media. What particularly raised the curiosity 

around this phenomenon was when it became visible in small communities and not just in big 

cities. This resulted in a interest to examine which forms of help these people could get in the 

Swedish society. A quick search revealed that it was mainly the Church who was involved in 

this issue. The purpose of the study was to gain knowledge about the work that church based 

organisations in the current situation carries out and if the aid was characterized by some form 

of self-help. For collection of empirical data a qualitative interview study was made with the 

religious actors' in Central Sweden engaged in the issue that offer help for the beggars. A 

qualitative content analysis was used to process the collected empirical data. Three themes 

were identified based on the empirical data collected; vulnerability, empowerment as well as 

help in the long term. The study was analyzed based on the concept of empowerment and the 

concepts of amelioration and advocacy since these two are directly related to empowerment 

based work.  

The results of the study describe why people come to Sweden and beg is founded on 

vulnerability and discrimination in their home country and that religious actors' assistance is 

based on Christian belief in human equality. The help given is characterized by acute 

assistance to meet the basic needs, while to some extent is given in order to help in the long 

term, both in Sweden and in the homecountry. The conclusion of this study is that the work 

carried out today is characterized to some extent by an empowerment based work. In order to 

help in the longterm however, efforts need to be targeted at the needs of these people in their 

home country. 

 

Keywords: Begging, EU-citizens, empowerment, advocacy and vulnerability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Samtliga delar av uppsatsen har skrivits tillsammans av författarna. 

Vi vill framföra tack till våra respondenter som tog sig tid till att delta i denna studie och för 

den information som de valt att delge oss och som gjort denna studie möjlig. 

Vi vill tacka Alireza Moula för den givande handledning vi fått under studiens genomförande. 

Vi vill särskilt tacka för tilltron till oss och det valda ämnet som förmedlats. Den positiva 

energi som har infunnit sig under våra samtal har varit till stor hjälp utöver de råd, tips och 

kunskap som du bidragit med. 

 

 

 

Thomas Danielsson & Linn Lövkvist 

Karlstad 2015-05-26 
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1. Inledning 

Sedan den ekonomiska krisen 2008 har alltfler människor från östra och södra Europa sökt sig 

till Sverige och andra europeiska länder för att söka arbete.  Dessa länder tros erbjuda bättre 

möjligheter till försörjning än de som finns i hemlandet (Kindal 2014). De flesta människor 

kommer till Sverige för att arbeta men om de inte hittar ett jobb tvingas de till att försörja sig 

och sin familj genom tiggeri eller att samla burkar och flaskor. Då dessa människor ofta 

saknar boende söker de sig till frivilligorganisationer eller sover utomhus i bilar, gamla 

husvagnar, skjul, tält eller provisoriska skydd (Göteborgs kyrkliga stadsmission 2013; Kindal 

2014). 

I Sverige finns ett allmänt skyddsnät som skyddar dess invånare från att leva under utsatta 

förhållanden. Socialtjänstlagen föreskriver att: 

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet.” (SFS 2001:453). 

Tiggande EU-medborgare inryms dock inte i det sociala skyddsnätet. Som EU-medborgare 

har man rätt till att vistas upptill tre månader i andra EU-länder under förutsättningen att 

välfärdssystemet inte belastas under vistelsen och att ett giltigt identitetskort kan uppvisas 

(Socialstyrelsen 2014; Mäkinen 2013). Rätt till stöd kvarstår dock i nödfall i enlighet med 

socialtjänstlagen 2 kap. 1§ gällande kommunens yttersta ansvar. Detta stöd kan dock vara 

begränsat till stöd för hemresa. Det är dock upp till vistelsekommunen att utforma det stöd 

som anses rimligt utifrån deras yttersta ansvar (Socialstyrelsen 2014; SFS 2001:453). För 

uppehållsrätt vid vistelse längre än tre månader krävs, enligt utlänningslagen, att personen har 

arbete, är arbetssökande och har en verklig möjlighet att få arbete, är studerande eller har 

tillräckliga medel för att försörja sig och sin familj samt en heltäckande sjukförsäkring som 

gäller i Sverige (Socialstyrelsen 2014; SFS 2005:716). För EU-medborgare som har 

uppehållsrätt gäller socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och de har därmed samma rätt till lika 

behandling som svenska medborgare hos socialtjänsten (Socialstyrelsen 2014). 

Enligt Kraft (2014) framkommer det att tiggande EU-medborgare sällan kontaktar 

kommunens socialtjänst för hjälp utan det är ideella aktörer och kyrkan som står för att hjälpa 

dessa människor i nöd. Kyrkan har över tusen år av erfarenhet av att arbeta med sociala frågor 

och har, som andra ideella aktörer, en stor handlingsfrihet i sitt arbete (Kraft 2014). 

Media rapporterar om hur antalet tiggande EU-medborgare har fördubblats sedan påsken 2014 

och har blivit alltmer utbrett. Tidigare var tiggeriet något som främst skedde i storstäderna 

men under det senaste året har det blivit alltmer synligt i mindre kommuner. Det påtalas att 
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det finns ett behov hos allmänheten och kommuner av bland annat statliga direktiv om hur 

denna fråga bäst kan hanteras (Olsson 2015). 

Som en del av samhället förväntas ideella aktörer att spela en viktig roll i att framkalla 

förändring som anses behövas (Matei & Apostu 2013). Ideella organisationer med en religiös 

bakgrund har ofta lett vägen i att möta samhällets behov av att hjälpa människor i utsatta 

situationer med andra ideella aktörer och staten som trätt in i ett senare skede (Flanigan 2007). 

Trosbaserade ideella aktörer kan enligt Flanigan (2007) antas ha vissa fördelar, som andra 

ideella och statliga aktörer saknar, då de har en större nivå av självständighet, flexibilitet och 

kreativitet. Religiösa aktörer kan även ha en fördel då de delar en religiös eller etnisk 

solidaritet med dem som de hjälper, något som kan vara särskilt värdefullt i ett internationellt 

sammanhang (Flanigan 2007). 

Under vinterhalvåret mellan 2014 och 2015 har det alltmer rapporterats i media att det är just 

kyrkliga aktörer som erbjuder EU-medborgarna en tillfällig plats att bo (Kraft 2014, Olsson 

2015).  I media kan läsas att utöver den hjälp som kyrkan ger lokalt finns det planer på att 

engagera sig i mer långsiktiga lösningar i EU-medborgarnas hemländer genom samarbete med 

de hjälporganisationer som redan är etablerade i hemländerna (Lundvall 2015). Payne (2005) 

skriver att empowermentarbete på sikt är det som kan leda till ett mera stärkt och aktivt 

medborgarskap om det är inriktat på grupper i socialt utsatta områden.   

Det påtalas att fenomenet kommer att finnas kvar i Sverige under en kommande tid. 

Samarbete kring frågan behövs därför mellan statliga och kommunala aktörer då varken 

frivilliga aktörer eller det allmänna kan klara av denna fråga självständigt (Olsson 2015).    

1.1 Problemformulering 

Tiggande EU-medborgare utgör en ny situation för det svenska samhället att hantera. De som 

kommer till Sverige befinner sig i en utsatt situation, särskilt under vintern, då de inte har 

möjlighet att bo och sova inomhus utan vistas i miljöer där risk för liv och hälsa föreligger. I 

Socialstyrelsens riktlinjer kring EU-medborgare finns inget skydd för de som tigger och vistas 

på gatan. I nuläget är det kyrkliga organisationer som tillhandahåller hjälp för att tillgodose 

tiggande EU-medborgarnas basala behov under tiden som de vistas i Sverige, och har därmed 

större kunskap gällande behoven som finns. Enligt Jönsson (2014) tar socialarbetare som vill 

hjälpa migranterna, men som begränsas i sitt arbete av lagar och riktlinjer, i många fall hjälp 

av informella kontakter, såsom läkare, jurister och ideella aktörer för att kunna bidra. Detta 
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tyder på att socialarbetare anser att ideella organisationers arbete är av vikt och ett nödvändigt 

komplement vid bristande åtgärder från staten och kommunens sida. Socialarbetare kan i sin 

yrkesutövning hänvisa till informella nätverk som finns i närområdet då de själva inte kan 

bevilja insatser. Samarbete sker därmed redan fast på en informell nivå mellan enskilda 

socialarbetare och civila aktörer. 

Studiens utgångspunkt var att få kunskap om och beskriva den hjälp som kyrkliga 

organisationer i dagsläget utför. Då det påtalas att detta fenomen kommer finnas kvar och öka 

under den kommande tiden samtidigt som det uttrycks ett behov av hjälp i arbetet från statens 

håll. Därför kan det antas att staten och kommuner kommer bli tvungna att ta ett större ansvar 

i denna fråga. Det är av vikt att uppmärksamma vad som gjorts av kyrkliga organisationer 

hittills samt använda deras erfarenheter för att utveckla ett kommande formellt arbete på 

nationell nivå. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att få kunskap om det arbete som kyrkliga organisationer riktar till EU-

medborgare som söker sig till dem samt om hjälpen karakteriseras av någon form av 

empowerment. 

För att besvara detta syfte har följande frågeställningar varit utgångspunkt: 

 Hur arbetar kyrkliga organisationer med EU-medborgarna som söker sig till dem och 

sker det något arbete för att stärka deras ställning? 

 Varför hjälper kyrkliga organisationer EU-medborgarna? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

EU-medborgare syftar till människor som kommer från medlemsländer inom EU. I denna 

studie kommer begreppet användas som beteckning för de människor som vistas i Sverige och 

i dagsläget försörjer sig genom tiggeri. 

Organisationer betraktas i denna studie att utgöras av de kyrkor (både svenska kyrkan samt 

frikyrkor) och organisationer som arbetar med EU-medborgarna. 
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2. Tidigare forskning 

I nedanstående kapitel presenteras ett urval av tillgänglig forskning som genomförts med 

relevans på det undersökta området. Forskning på området tar bland annat upp 

globaliseringens påverkan på socialt arbete, orsaker till migration, barriärer som finns för att 

erbjuda hjälp samt att bedriva empowerment arbete med hemlösa. Den forskning som finns 

presenteras i stor utsträckning från socialarbetares och andra yrkesverksamma aktörers 

synsätt. 

2.1 Globaliseringens påverkan på socialt arbete 

Jönsson (2014) tar upp globala förändringars påverkan på lokala samhällen i världen och 

individers livschanser. Avhandlingens utgångspunkt är att undersöka vilka konsekvenser den 

nya neoliberala globaliseringen som baseras på tron på en enda västcentrerad modernitet och 

utvecklingsagenda. Jönsson (2014) undersöker vilken påverkan detta har haft på socialt arbete 

som möter ökade globala ojämlikheter. I avhandlingen tar hon upp de dilemman som finns 

med att bedriva forskning i socialt arbete utan att ta hänsyn till globala mekanismer och 

förändringar vilka påverkar socio-ekonomiska, strukturer inom kultur och politik samt 

arrangemang i ”vårt” och ”de andras” samhälle och vardagsupplevelser. Jönsson (2014) 

undersöker bland annat den globala kontexten av socialt arbete och argumenterar för att 

organiseringen av ett progressivt socialt arbete i ett alltmer ökat globaliserande fält kräver 

kunskap om mekanismerna bakom reproduceringen av globala ojämlikheter. 

Enligt Jönsson (2014) finns det bristande kunskap gällande den globala förändringen bakom 

den ökande invandringen och det fenomen som papperslösa utgör. Hon skriver också om den 

bristande kunskap som förhållandet mellan de allmänt vedertagna etiska principerna och den 

dagliga praxisen av socialt arbete (Jönsson 2014). Enligt Flanigan (2007) har religiösa 

organisationer varit de som agerat först då ett socialt problem uppstår och att staten träder in i 

ett senare skede. På grund av religiösa organisationers närhet till de utsatta människorna så 

har de kunskap om de sociala förhållanden som råder vilket är orsaken till att de förmedlar 

dem till samhället. 

2.2 Orsaker till migration 

Det framkommer i Mäkinens (2013) studie att migrationen bland romer som reser till andra 

länder för att försörja sig genom tiggeri startade omkring 2007 då Rumänien och Bulgarien 

blev medlemmar i EU. EU-medborgare har rätt att vistas i ett annat EU-land i upp till tre 

månader så länge som landets socialförsäkringssystem inte utnyttjas. Mäkinen (2013) redogör 



6 

för olika juridiska och moraliska dilemman som tiggeriets utbredning i Europa utgör. Bland 

annat att det är upp till varje enskilt land att hantera den situation som tiggeriet bland EU-

medborgare medför. I vissa länder har tiggeri kriminaliserats och i Frankrike har det tidigare 

skett att romska läger förstörts och romer deporterats, något som Europeiska parlamentet 

kritiserade Frankrike för då inget medlemsland ska diskriminera en grupp på grund av 

etnicitet. Detta kopplar Mäkinen (2013) till en inskränkning på EU-medborgarnas värdighet. 

Mäkinen (2013) konstaterar att störst andel romer bor i östra Europa och att de i stor 

utsträckning utsätts för diskriminering och exklusion. Roth och Moisa (2011) har i sin studie 

funnit att Rumänien har störst andel romska invånare och lyfter i sin studie att de har 

bristande utbildningsnivå på grund av den diskriminering och segregering som sker mot 

romer i skolan. Vidare framkommer att fattigdomsnivån är tre gånger så hög bland romer i 

jämförelse med det nationella genomsnittet och att de bor i etniskt segregerade området. 

Fattigdom, segregering och diskriminering utgör faktorer till att elever uteblir från 

skolundervisningen. I Mäkinens (2013) studie framkommer det att 25 procent av romerna i 

Rumänien inte har en identitetshandling, vilket krävs för att få utbildning, sjukvård, boende 

och ta del av social omsorg. I Rumänien är sjukvårdssystemet baserat på att man har en fast 

bostad. Deras fundamentala rättigheter till sjukvård, social omsorg samt utbildning är därför 

inte garanterad. Migrationen bland romer är en process som beror på både fattigdom och 

diskriminering i hemlandet och den fria rörligheten samt bättre levnadsstandard i 

vistelselandet (Mäkinen 2013). Jönsson (2014) beskriver att globala ojämlikheter skapade av 

moderniseringen i västvärlden och ojämna utvecklingsmönster i icke västerländska länder har 

lett till att många människor som bor i fattiga samhällen migrerar till storstäder eller andra 

länder för sin försörjning. Genom detta hoppas de kunna hitta en bättre försörjning och 

förbättrade levnadsförhållanden trots att de riskerar sina liv under inhumana förhållanden. 

Mäkinen (2013) menar att kriminalisering av tiggeri eller strängare immigrationskontroller 

mellan EU-länder inte kan lösa problemet. Att romerna beger sig till andra länder för att tigga 

löser inte det bakomliggande problemet till att de tvingas tigga, då de förblir i fattigdom och 

förödmjukelse samt även utsätts för diskriminering i många EU-länder. De har inte 

förutsättningar till att skaffa de basala nödvändigheter de är i behov av och de saknar 

möjlighet att stiga i social klass eller att få arbete. Därför menar Mäkinen (2013) att de 

fundamentala rättigheterna inte är säkrade. 
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2.3 Barriärer 

Mostowska (2014) har i sin studie undersökt hur man skapar strategier för att hjälpa hemlösa 

EU-migranter i Köpenhamn och Irland. Forskare och socialarbetare har tagit upp att de 

barriärer som dessa migranter möter gör dem ännu mer utsatta för hemlöshet än andra 

grupper. Dessa barriärer är bland annat migrationsstatus, lagliga rättigheter, sårbarheter på 

arbetsmarknaden och bostadsmarknaden samt begränsningar till socialtjänsten. Andra 

svårigheter involverar begränsad tillgång till stödnätverk, språkbarriärer samt bristande 

kunskap om välfärdssystemet (Mostowska 2014). 

På grund av den senaste tidens ökning av efterfrågan på insatser från hemlösa migranter har 

socialarbetare i Danmark och Irland ställts inför nya uppgifter. De agerar inom sitt lands 

juridiska, ekonomiska och organisatoriska begränsningar, men tar också hänsyn till sina egen 

värderingar, övertygelser och empati. För att förstå deras arbete med hemlösa EU-migranter 

använder de sig av tolkningsramar vilka berör sitt lands migration, välfärdssystem och 

arbetsmarknad. Dessa har delvis framställts från officiella regler samt politik och media 

(Mostowska 2014). I Danmark kan arbetet med de som saknar rätt att vistas i landet inte 

sponsras med statliga medel utan dessa hänvisas oftast till frivilligorganisationer då 

socialarbetaren saknar handlingsutrymme. Mostowska (2014) tar dock upp att socialarbetare i 

många fall tar hjälp av informella kontakter för att hjälpa vissa migranter. De metoder som 

används inom socialt arbete i Sverige regleras genom lagar, förordningar och riktlinjer. I vissa 

fall utgör dessa ett hinder i erkännandet av de sociala problem som papperslösa invandrare 

kan ha (Jönsson 2014). Socialarbetare som arbetar inom det svenska regelverket exkluderar de 

papperslösa från välfärdsinsatserna. Jönsson (2014) tar upp att den neoliberala utveckling och 

omorganisation har påverkat de professionellas möjligheter att erbjuda tjänster till de 

papperslösa immigranterna i Sverige. Detta har lett till att välfärdsorganisationer, enskilda 

socialarbetare samt andra icke-statliga organisationer börjat samarbeta för att tillämpa de 

allmänt vedertagna etiska principerna i socialt arbete för att förbättra de papperslösas 

levnadsvillkor i Sverige. 

2.4 Empowerment 

Hemlösas arbetslöshet och brist på möjligheter kan leda till depression, försämrad självkänsla 

och bristande kontakt med familjen. Den isolering som hemlösa upplever leder till ett liv i 

fattigdom. Att hitta ett arbete är ett viktigt steg för att bryta cykeln av fattigdom och tiggeri 

(Magallanes-Blanco & Pérez-Bérmudez 2009). 
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Magallanes-Blanco & Pérez-Bérmudez (2009) har i en studie undersökt hur försäljningen av 

tidningar påverkar hemlösa. Genom att anställa hemlösa för skapandet och försäljningen av en 

tidning ges möjligheten till olika typer av empowerment då dessa individer kan tjäna en 

mindre lön istället för att tvingas tigga på gatorna. Författarna tar upp att försäljning av 

gatutidningar bidrar till empowerment i fyra aspekter, dessa är ekonomisk, psykologisk, social 

och politisk empowerment (Magallanes-Blanco & Pérez-Bérmudez 2009). 

På individnivå bidrar tidningsförsäljning till ekonomisk försörjning genom den direkta 

inkomst man tjänar på att sälja tidningar. Försäljningen har även en positiv påverkan på 

individens psykologiska hälsa då försäljningen bidrar till ökat självförtroende, kapacitets 

utveckling, målsättning och känslan av att avancera. Genom försäljningen förvärvas också 

kunskaper och förmågor som bidrar till att individen känner sig som del av ett kollektiv 

genom att träffa kunder samt andra försäljare (Magallanes-Blanco & Pérez-Bérmudez 2009). 
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3. Teoretisk referensram 

Under detta avsnitt kommer en presentation av den teoretiska referensram presenteras som 

använts för analys av data. I studien har begreppet empowerment och de tillhörande 

begreppen amelioration samt företrädarskap använts för att belysa hur kyrkliga organisationer 

på olika sätt arbetar för att stärka EU-medborgares ställning i både det svenska samhället och i 

deras hemländer. 

3.1 Empowerment 

Begreppet empowerment började användas i den vetenskapliga litteraturen i slutet av 1970-

talet i samband med diskussioner om lokal utveckling, lokalt självstyre, aktivism samt social 

mobilisering. Empowerment har därmed en stark koppling med den sociala aktivistsideologin 

och proteströrelserna som fanns i USA under början av 1970-talet samt de idéer om hjälp till 

självhjälp som lanserades under denna tid (Askheim & Starrin 2007). En av de första att 

använda begreppet var Barbra Solomon i sitt arbete med förtryckta grupper i fattiga 

bostadsområden (Askheim & Starrin 2007; Payne 2005). I sin bok ”Black Empowerment” 

från 1976 myntade hon begreppet och identifierade det både som en intervention och strategi 

(Bransford 2011). 

Empowerment har ibland haft betydelsen antidiskriminering eller antiförtryckande praktik 

som fokuserat på att ta bort barriärer till likabehandling eller ge tillgång till samhällstjänster. 

Utgångspunkten har varit en oro över diskriminering av särskilda grupper eller ett förtryck av 

samhällen, minoritetskulturer eller populationer (Payne 2011). 

Sedan 1970-talet har empowerment kommit att bli ett slagord för olika syften. Bland annat har 

det använts av politiker, personal i människobehandlande sektorer samt även bland lobbyister 

och aktivister. Empowerment var till en början ett begrepp för den politiska vänstern, 

proteströrelser och för radikalt socialt arbete och handlande om att kämpa för människovärde 

och lika rättigheter i samhället (Askheim & Starrin 2007). 

Empowerment har olika definitioner beroende på författare, tillvägagångsätt samt även dess 

tillämpningsområde. Begreppet grundas i att människor eller grupper ska skaffa sig styrka och 

makt för att kunna ta sig ur en position av maktlöshet. På detta sätt uttrycker empowerment 

både en form av målsättning för att ta sig ur denna maktlöshet och de medel som krävs för att 

uppnå detta samt motverka exkludering i samhället (Askheim 2007; Heule 2011; Swärd & 

Starrin 2006). Empowerment betonar även vikten av att hjälpa människor som befinner sig i 

en utsatt situation. Det handlar både om att hjälpa vid akuta situationer samt att hjälpa 
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människor uppnå god hälsa och välbefinnande på längre sikt. Betoning ligger även på att 

betrakta individen som en aktör som själv vet var problemet ligger (Askheim & Starrin 2007). 

Enligt Payne (2008) handlar empowerment bland annat om att ifrågasätta förtryck av 

människor och att låta människor ta kontroll över faktorer som påverkar deras situation. Även 

låta människor själva definiera sina egna behov. Att arbeta med människors självförtroende 

och självkänsla samt att ändra sina kunskaper och förväntningar. Empowerment kan också 

betraktas som en process där individen får stöttning i att upptäcka alla de möjligheter som kan 

inverka på deras liv (Payne 2008). 

Askheim och Starrin (2007) beskriver att en av orsakerna till empowerment popularitet är att 

det innehåller tre ingredienser som ligger människan nära till hjärtat, nämligen styrka, makt 

och kraft. Dessa begrepp vädjar till människans innersta önskningar. Människan vill känna sig 

stark och kraftfull, ha något att säga till om samt ha makt och kontroll över sitt liv (Askheim 

& Starrin 2007).  Inom socialt arbete handlar empowerment ofta om att skapa en 

förändringsprocess hos individen som tillåter denna att upptäcka och utveckla sina egna 

resurser (Moula 2009). 

Magallanes-Blanco och Pérez-Bérmudez (2009) beskriver empowerment som en process som 

tillåter människor att öka sin kännedom om sig själva, deras värde, möjligheter och 

kapaciteter. När detta uppnås ökas människors självförtroende, beslutsfattande förmågor och 

deras möjligheter att uppnå makt. 

Ibrahim och Alkir (2007) listar 29 olika definitioner av empowerment som används i 

forskning och på fältet. Koncepten i empowerment är relaterade till termer såsom egenmakt, 

autonomi, självförtroende, självbestämmande, befrielse, delaktighet, mobilisering samt att 

undanröja sociala hinder. På grund av debatten kring empowerment har det tillskrivits olika 

betydelser beroende på i vilket socio-ekonomiskt sammanhang. 

Empowerment kan ses bestå av två komponenter. Den första kan ses som en utveckling av 

agency (egenmakt), en förmåga att kunna agera utifrån det man värdesätter och har en orsak 

till att värdesätta. Den andra kan ses utifrån en institutionell miljö där möjlighet finns till att 

kunna utöva egenmakt på ett sätt som gynnar en själv (Ibrahim & Alkir 2007). 

Ett centralt begrepp inom socialt arbete och empowerment är amelioration, det vill säga tro på 

förändring och förbättring. Det är möjligt att förändra och förbättra individers situation, även 

om denna förbättring sker i låg grad (Moula 2009). Campbell (1995, s. 261) skriver, utifrån 

Dewey, att ”bara ameliorism kan ligga bakom en filosofi som yttrar sig i handlingar som 
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möjliggör för reformer och framsteg genom mänskliga ansträngningar (Författarnas 

översättning)”. Enligt Campbell (1995) innebär ameliorism en orientering mot uppmuntrande 

handlingar som pessimism inte kan medföra. Med detta menas att endast genom en tro på att 

en förändring och förbättring för en individ eller grupp möjliggör att faktiskt kunna 

genomföra socialt arbete som gynnar individen. 

3.2 Empowerment och företrädarskap 

En riktning inom empowerment är advocacy (företrädarskap), vilket syftar till företräda 

människor i utsatta situationer till följd av begränsade möjligheter att förändra sin situation. 

Makt är något som inte kan ges, däremot kan man hjälpa individer till att själva ta makt vilket 

empowerment och företrädarskap avser (Payne 2005). 

Företrädarskap handlar dels om självhjälp som syftar till att på sikt ge individerna mer 

inflytande över de beslut som påverkar deras situation. Även om att påverka samhället till att 

bli socialt rättvist. Detta genom att representera dessa människor gentemot sociala strukturer 

och människor med makt. Representation av människor kan ske på två olika sätt; det första är 

att föra deras talan. Det andra är att beskriva och förmedla deras situation gentemot 

överstående maktstrukturer (Payne 2005). 

Det förekommer två typer av advocacy. Case advocacy är den typ som syftar till att ge 

individer och grupper välfärdsrättigheter eller göra insatser åtkomliga (Payne 2005). Detta 

beskriver Beckett (2006) som företrädarskap på individnivå då klienten ska få tillgång till 

sociala tjänster. Cause advocacy har som mål att få till social förändring för grupper. 

Exempelvis förändringar gällande lagstiftning eller socialpolitik för olika grupper (Payne 

2005). Beckett (2006) menar att då att påtala brister i välfärdssystemet eller kämpar för 

förbättrade välfärdsrättigheter och ändringar i den sociala lagstiftningen så är det 

företrädarskap på samhällsnivå. 

Enligt Payne (2005) finns belägg för att samband finns mellan empowermentarbete som är 

inriktat på grupper i socialt utsatta områden och ett på sikt stärkt och mera aktivt 

medborgarskap för dessa grupper. 

3.3 Teoretisk sammanfattning 

Empowerment handlar om att röja undan diskriminering och förtryckande aspekter i samhället 

för att få till jämställdhet. Ett empowermentarbete kan innefatta både direkt kontakt med 

individen genom att medvetandegöra och utveckla dennes kapaciteter samt möjligheter men 

även att företräda utsatta grupper i samhället gentemot högre strukturer. Det kan även 
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innefatta akuta insatser och en förutsättning för arbetet är tron på likabehandling, förändring 

och förbättring. 
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4. Material och metod 

Nedan kommer studiens tillvägagångssätt att presenteras. En redogörelse för 

forskningstradition, metodval, datainsamling, avgränsningar, metod för analys samt 

redogörelse för studiens reliabilitet, validitet och överförbarhet kommer presenteras. 

4.1 Hermeneutik som forskningstradition 

Övergripande för hermeneutiken är att förståelse av helheten kan fås om man förstår delarna 

(Alvesson & Sköldberg 2008). De olika delarna kan omtolkas utifrån olika perspektiv och det 

som man från början trodde sig skulle finnas kan under undersökningsprocessen visa sig 

utmynna i något helt annat då perspektiv växlats. För att få en bild av helheten kan 

perspektiven vara bland annat historiska förklaringar, jämförelser eller andra 

tolkningsmetoder (Ödman 2007). Valet av hermeneutiken som forskningsteoretisk tradition 

var grundat på viljan att se eventuella samband mellan olika faktorer som påverkar hur arbetet 

med EU-medborgare är utformat. Syftet var inte att generalisera, att få en samlad bild av hur 

det ser ut, utan att upptäcka faktorer som ett visst antal individer upplever. Hermeneutiken 

tillåter därmed forskaren att göra en tolkning av, utifrån sin empati och kunskapsmängd, den 

samlade information som respondenterna ger gällande det undersökta fenomenet.  

4.2 Metodval 

En kvalitativ ansats är utgångspunkten för insamling och analys av data då vi är intresserade 

av att studera hur respondenterna ser på sitt ansvar och arbetssätt.  Kvalitativ metod används 

då man avser att tolka och förstå ett fenomen istället för att söka en förklaring till det. 

Kvalitativ metod kan även användas för att utveckla begrepp eller till att göra en teoretisk 

generalisering. Det finns flera sätt att samla in data i en kvalitativ studie, bland annat kan det 

ske genom intervjuer (Levin 2008). Frågorna i kvalitativa undersökningar är ofta utformade 

på ett sätt som syftar till att få reda på hur människor ser och upplever sig själv och andra. 

Men kvalitativa studier lämpar sig även då man vill undersöka beteenden och hur människor 

på särskilda platser integrerar med varandra (Silverman 2011).       

Kvalitativ metod används då man vill upptäcka mönster och att se sammanhang när ett 

fenomen ska beskrivas. Data har samlats in genom intervjuer, en metod som kan användas då 

man vill få kunskap om den intervjuades uppfattning av ett fenomen (Olsson & Sörensson 

2001). Data som samlas in kan användas för att varsebli om sådant som annars kan vara svåra 

att märka, bland annat känslor, tankar och intentioner. Data används för att konstatera att, hur 

och i vilka situationer den finns (Ahrne & Svensson 2011).   
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Studien har genomförts med ett induktivt förhållningssätt. Med en induktiv ansats undersöks 

likheter inom flera fall för att upptäcka eventuella mönster för att sedan formulera vad som 

kan vara orsaken till dessa mönster. Ur dessa mönster kan sedan en eventuell generalisering 

göras (Alvesson & Sköldberg 2008, Kvale & Brinkmann 2014). Analysen av empiri kan 

kombineras med tidigare teori utifrån litteraturen som en inspirationskälla för att upptäcka 

mönster som ger en förståelse. Genom att utnyttja existerande kunskap och referensramar kan 

man finna teoretiska mönster som kan begripliggöra de empiriskt induktiva mönster som 

påträffats. På så sätt varvas empiri och teori under analysprocessen (Alvesson & Sköldberg 

2008).  Empirin granskades efter datainsamlingen genom en innehållsanalys utifrån syftet 

med studien samt den valde teorin för att finna likheter samt mönster i den insamlade empirin.  

4.3 Metod för datainsamling 

4.3.1 Intervju 

Intervju som datainsamlingsmetod är lämplig då intresse av att få insikt i och kunskap om den 

miljö man valt att studera finns. Genom att samla in information i en intervju med en person 

som är delaktig i denna miljö kan man få kunskap om både rådande sociala förhållanden samt 

om enstaka personers känslor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Inför intervjuerna utformades en halvstrukturerad intervjuguide som berörde två teman, 

empowerment och hjälpinsatser. Intervjuguiden innehöll 11 förslag till frågor som berörde 

syfte och frågeställningen. Fördelen med en halvstrukturerad intervjuguide är att denna tillåter 

intervjuaren att genom eget omdöme och känslighet avgöra i vilken mån intervjuguiden ska 

följas och i vilken utsträckning intervjuaren följer upp informantens svar och nya riktningar 

(Kvale & Brinkmann 2014). En intervjuguide är ett manus som i olika grad strukturerar 

intervjuns förlopp. Intervjuguiden kan innehålla endast några få teman som ska beröras under 

intervjuförloppet eller så kan den bestå av en detaljerad sekvens av omsorgsfullt formulerade 

frågor (Kvale & Brinkmann 2014). 

Intervjuguiden utformades med inledande frågor där respondenten får möjlighet att återge vad 

hen upplever som viktiga aspekter, detta ger möjlighet till att få spontana och rika 

beskrivningar av det undersökta fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014). De inledande 

frågorna var avsedda att ge möjlighet till att ställa uppföljningsfrågor där respondentens svar 

kan ge vidare betydelse genom att intervjuaren direkt ifrågasätter det som sagts eller manar 

respondenten att fortsätta genom en nick, tystnad eller ett ”mm”. Intervjuguiden innehöll även 

några direkta frågor för att direkt angripa ämnet som även gav möjlighet till 
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uppföljningsfrågor och som genom nyfikenhet ger ett utförligare svar (Kvale & Brinkmann 

2014).  

4.3.2 Urval 

För val av respondenter användes ett tvåstegsurval. Det är lättare att välja ut organisationer än 

individer för en undersökning då information om organisationer är mera tillgänglig samt att 

individer inom organisationen, som är av intresse för studien, finns förtecknade. Vid en 

undersökning av organisationer är första steget att göra ett urval bland dem. Efter urvalet av 

organisationer har skett är nästa steg att välja ut vilka individer man vill intervjua (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). För att välja respondenter genomfördes först en sökning efter 

organisationer som arbetade med EU-medborgarna på lokal nivå genom internetsökning samt 

i tidningar. Sökningen resulterade i att sex religiösa organisationer i mellansverige valdes ut. 

Samtliga organisationer har kristen bakgrund och arbetar med EU-medborgarna på lokal nivå. 

Organisationerna var belägna i sex olika kommuner med varierande storlek, varav den minsta 

hade en population på 12 000 och den största hade en population på 500 000. 

Efter urvalet av organisationer genomförts söktes de som arbetar inom organisation fram 

genom respektive organisations hemsida och kontakt togs med tilltänkta respondenter. 

Respondenterna bestod av fyra pastorer, en kyrkoherde samt en teolog, alla engagerade i 

socialt arbete med EU-medborgare i frikyrkor samt svenska kyrkan. Respondenterna var 

mellan 30 till 50 år gamla varav fem var män och en var kvinna. En av respondenterna arbetar 

i en organisation vars syfte är att vara samhällsvägledande i det svenska samhället och arbetar 

med EU-medborgare och tredjelandsmedborgare i en större stad. Organisationen erbjuder 

information på individens modersmål eller ett språk de behärskar, svenska undervisning, 

möjlighet till tolk i kontakt med myndigheter. 

4.3.3 Avgränsning 

För att besvara studiens syfte hade det varit av intresse att genomföra intervjuer med de EU-

medborgare som kommer till Sverige och tigger på gatorna för sin försörjning och att få ta del 

av deras berättelse. Det var dock problematiskt att boka in intervjuer samt ordna med tolk. 

Valet gjordes att därför endast intervjua kyrkliga organisationer då dessa är de som främst 

arbetar med frågan. 

Valet gjordes även att inte undersöka socialtjänstens arbete med EU-medborgare. Detta beslut 

grundar sig i att det under ett tidigt stadium av studien gjordes en genomgång av 
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socialstyrelsens riktlinjer samt lagstiftning. I genomgången framgick att hjälpen som ges till 

EU-medborgare var begränsad vilket var avgörande för hur djupgående och uttömmande 

svaren kunde bli. 

4.3.4 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes individuellt med respondenterna där båda författarna deltog. Då 

människor med olika identiteter möts under intervjutillfället kan detta leda till två olika 

resultat, att intervjupersonen upplever trygghet och pratar eller att problem uppstår (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Intervjuerna genomfördes på den intervjuades arbetsplats av det 

skäl att denne själv fick välja plats för intervjun. Intervjun spelades in för att göra det möjligt 

att transkribera materialet i efterhand samt för att inte behöva ta anteckningar under samtalet. 

Ett bra möte består av ögonkontakt med den man samtalar med. Genom användningen av 

ljudupptagning gavs utrymme för en naturlig samtalskontakt med den intervjuade då fokus 

inte hamnade på att föra anteckningar samtidigt som det (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Intervjuerna varade mellan 30 minuter till en timme. 

4.4 Dataanalys 

En analys kan inte genomföras automatiskt genom att rakt igenom följa en enda metod. 

Istället är det bättre att analysen sker genom en dialog mellan insamlade data och befintlig 

teori. Materialet är det som leder analysen och som även kan utveckla de teoretiska idéerna 

(Kvale och Brinkmann 2014). 

Analysen påbörjades genom att intervjuerna transkriberades ord för ord direkt efter att de 

genomförts. Det insamlade materialet utgjorde 75 sidor text. För att analysera det insamlade 

materialet användes delar ur en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att upptäcka och 

plocka ut likheter samt skillnader i materialet för att lyfta fram det som är relevant för att 

besvara syftet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskrivs innehållsanalys 

utifrån några begrepp, bland annat domän, meningsenhet, kondensering, kodning, kategorier 

samt teman. Materialets olika beröringsområden delades sedan upp och sorterades grovt utan 

djupare tolkning då materialet var uppenbart och beskrivande, dessa områden kallas domäner 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012).  

Därefter markerades olika meningsenheter, vilket var delar ur materialet som berörde syftet 

samt genom sitt innehåll och i sitt sammanhang hörde ihop. Meningsenheterna fick en egen 

färg i materialet utefter dess ämne. Dessa enheter blev sedan basen för den kommande 

analysen samt utgjorde de delar där citat hämtats (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 
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De viktigaste delarna ur materialet klipptes sedan ut och sattes in i ett nytt dokument. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är detta en kondensering av meningsenheterna, 

vilket innebär att man kortar ner texten för att göra det lätt att hantera den utan att viktiga 

delar förloras. Dessa delar sorterades sedan in under olika rubriker utifrån beröringsområden 

och färg. Dessa rubriker döptes om till vad det underliggande budskapet handlade om och 

blev människosyn, ambitioner, empowerment, hjälpinsatser samt juridik. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) är detta att förse den kondenserade texten med kodetikett som 

kort beskriver dess innehåll. 

Kodning är ett redskap för forskaren att betrakta sitt material på ett nytt sätt (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012). Detta gjordes genom att materialet lästes på nytt i sin helhet och 

det underförstådda budskapet bildade en kod som kunde utläsas. Analysmaterialet innehöll 

totalt 21 koder. De koder som liknade varandra samlades ihop och bildade fem stycken 

kategorier.  Koderna inom kategorierna liknar varandra, men själva kategorierna skiljer sig åt 

från andra kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Att binda samman 

underliggande budskap som finns i texten, som framkommer på en tolkande nivå, görs genom 

att skapa teman (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Kategorierna utgjorde tre teman, 

vilka var: utsatthet, empowerment samt hjälp på sikt. 

4.5 Validitet 

Med validitet menas huruvida den valda metoden undersöker det som forskaren avser att 

undersöka i sin studie som sedan leder till giltig vetenskaplig kunskap (Kvale & Brinkmann 

2014). 

För att få giltig information som besvarar syfte och frågeställning är det av vikt att gruppen 

som väljs ut har närhet till det undersökta området (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Valet 

av respondenter gjordes då dessa var engagerade i att erbjuda hjälp och stöd till tiggande EU-

medborgare. När antalet intervjuade är sex till åtta stycken ur en vald grupp ökar säkerheten 

att det insamlade materialet inte är beroende på enskilda personers uppfattningar (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Genom detta kan det antas att det insamlade materialet i mindre 

utsträckning påverkas av personliga uppfattningar något som därmed ökar validiteten. Om 

intervjupersonerna är oberoende, har skilda intressen och motiv har informationen de ger en 

hög validitet (Jacobsen 2010; Lundman & Hällgren Graneheim 2012). De valda 

intervjupersonernas bakgrund och förutsättningar skiljer sig åt då de arbetar i olika 

kommuner, på orter av varierande storlek, med det gemensamt att de kommer i kontakt med 

EU-medborgare. För att få en ökad validitet i studien valdes organisationer vars sociala miljö 
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var så lik varandras som möjligt. I detta fall handlar den sociala miljön om att de utvalda 

organisationerna arbetar alla inom kyrklig regi och därmed liknar varandra. Genom detta 

undviks att resultatet påverkas av eventuella omkringliggande orsaker runt organisation, t.ex. 

dålig arbetsmiljö. Genom att organisationerna var så lika varandra som möjligt gavs möjlighet 

till att få bättre inblick och kontinuitet i studien (Svensson & Ahrne 2011). 

Under analysprocessen användes innehållsanalys för att plocka fram de teman och kategorier 

som var av relevans för att besvara frågeställningen. Ett resultat anses giltigt om det lyfter 

fram typiska drag för det som var avsett att beskrivas (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012). Genom att under kodningsprocessen återgå till syftet, problemställning och 

frågeformuleringen har enbart data kunnat plockas ut som är av relevans för studien. Data 

som har saknat relevans för att besvara studien har därmed sorterats bort. Vilket stärker 

giltigheten i studien. 

Ett begrepp som är av relevans då en studies validitet ska bedömas är överförbarhet. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning som en studies resultat kan överföras och 

tillämpas på andra grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Då 

denna studie fokuserar enbart på kyrkliga organisationer är delar av resultatet påverkat i sådan 

grad att det inte kan generaliseras och överföras till andra områden.   

4.6 Reliabilitet 

En studies reliabilitet avser tillförlitlighet. Det innefattar hur vidare samma resultat kan fås om 

studien görs av någon annan eller vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann 2014). 

När det gäller intervju som insamlingsmetod handlar det om huruvida den intervjuade skulle 

ge likadana svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann 2014). Ett sätt att stärka 

reliabiliteten i en kvalitativ forskning är att under intervjutillfället ställa en ledande fråga för 

att försäkra sig om att man tolkat svaren på rätt sätt (Kvale & Brinkmann 2014). Under 

intervjutillfällena ställdes det vid enstaka tillfällen ledande och slutna frågor då svaren var 

svåra att tyda, vilket syftade till att inte tolka materialet fel under analysprocessen. 

Är det fler än en som intervjuar är detta positivt i den mening att någon av intervjuarna 

uppmärksammar underliggande budskap och ställer uppföljningsfrågor för vidare svar, något 

som påverkar tillförlitligheten. En ytterligare faktor som stärker tillförlitligheten är då två 

forskare analyserar det insamlade materialet gemensamt samt att man under analysprocessen 

löpande reflekterar över olika tolkningsmöjligheter samt olika nivåer av tolkning (Lundman & 
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Hällgren Graneheim 2012). Bägge författare deltog under intervjuerna samt under 

analysprocessen. 

4.7 Etiska överväganden 

Inför intervjutillfällena informerades respondenterna muntligt via telefon samt på plats om 

syftet med intervjun och studien, vilket innefattar vilken typ av information som skulle 

inhämtas och hur denna skulle komma att användas. Respektive respondent informerades 

även om hens rätt att välja att inte besvara frågor som kan vara av känslig natur eller som hen 

av andra skäl inte vill besvara. Respondenterna informerades även om deras rätt att neka till 

inspelning av intervjun samt att om respondenten samtyckte till ljudupptagningen så kommer 

materialet att förstöras efter studien. Detta i enlighet med både informationskravet och 

samtyckeskravet som föreskriver att berörda ska informeras om forskningens syfte, villkoren 

för deras deltagande, deras rätt att själva bestämma i vilken omfattning de deltar i 

undersökning samt att de har rätten att avbryta sin medverkan utan negativa följder (HSFR 

2002). 

Respondenterna har även i största möjliga mån hållts anonyma, det vill säga att de 

avidentifierade i största möjliga mån så att utomstående inte skulle kunna identifiera enskilda 

respondenter samt att de insamlade uppgifterna har hållits oåtkomligt för andra och har endast 

diskuteras författarna emellan. Detta i enlighet med konfidentialitetskravet som föreskriver 

att: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(HSFR 2002).” 

Hänsyn har även tagits till nyttjandekravet som redovisar att information och personuppgifter 

som inhämtas i forskningssyfte endast får användas för det avsedda forskningsändamålet och 

får inte lånas ut eller säljas i kommersiellt syfte (HSFR 2002). 

I studien har det intervjuats kyrkliga organisationer om deras arbete med EU-medborgare som 

är en målgrupp för deras arbete. EU-medborgare utgör inte en homogen grupp utan kommer 

från flera länder med olika bakgrund och har olika skäl till sin vistelse. Det har därför varit 

viktigt att under hela studien reflektera över hur det går att undvika att reproducera en negativ 

bild av ”vi” och ”dem” och inte glömma människoperspektivet. 
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5. Resultat och analys 

Nedan kommer resultatet av studien att presenteras, den teoretiska analysen och kopplingar 

till tidigare forskning. Syftet med studien var att få kunskap om det arbete som ideella 

organisationer i dagsläget bedriver med EU-medborgare som söker sig till dem och om 

hjälpen karakteriserades av någon form av empowerment. Resultatet kommer disponeras 

under tre huvudsakliga områden; utsatthet som orsak till att hjälp ges, empowerment samt 

hjälp på sikt.   

5.1 Utsatthet som orsak till att hjälp ges 

5.1.1 Svåra förhållanden i hemlandet 

Respondenternas delade uppfattning när det gäller orsaken till att dessa människor kommer 

till Sverige, är att de kommer från en utsatt bakgrund i sina hemländer. Det rör sig om 

fattigdom, diskriminering och att de saknar möjlighet till att hitta ett arbete i hemlandet.  

Enligt Mäkinen (2013) är orsakerna till fenomenet kring tiggande romer främst diskriminering 

och fattigdom i hemländerna. Den ekonomiska kris som drabbade Europa 2008 resulterade i 

en högre arbetslöshet i EU-länder. Romer i Rumänien lever under bristfälliga 

boendeförhållanden med en bristande tillgång till rinnande vatten och elektricitet.  

Respondenterna uppger att de i sin verksamhet främst stöter på människor med romsk 

bakgrund från Rumänien och Bulgarien som kommer till Sverige. Respondenterna återger att i 

sin kontakt med tiggarna har fått en inblick i orsakerna till deras vistelse i Sverige. De säsongs 

– och daglönarbeten som tidigare fanns att få i södra Europa förekommer nu i mindre 

utsträckning på grund av den ökade arbetslösheten i länder där säsongsarbeten tidigare funnits 

att få. Det är sedan dess som denna typ av fattigdom och dess konsekvenser blivit alltmer 

synligt i det svenska samhället. 

”De vill ju inte vara här men de ser det här som sin chans att kunna förbättra livet för sina barn, 

de är här för att försörja sina familjer, för att kunna skicka sina barn till skolan så det är ju deras 

sätt att tänka långsiktigt” 

Det respondenten syftar till gällande att tänka långsiktigt är även att de genom tiggeri kan 

tjäna mer än vad som är möjligt i sitt hemland. På så vis kan de trygga framtiden för sina barn 

samt förbättra sina egna levnadsvillkor. Ofta genom att förbättra standarden på sina bostäder 

bland annat, genom att stärka husfasaden och dra el- och vattenledningar. 

”De vill ha ved för vintern, vill kunna ordna ett utedass och sådana saker”. 

Respondenterna ger en samlad bild av att utbildningsnivån bland de EU-medborgare som 

vistas i Sverige är begränsad, oftast till några år i grundskola. Något som de tror är en 
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bidragande orsak till begränsade möjligheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, där 

en högre utbildningsnivå oftast krävs. Enligt Mäkinen (2013) utsätts romer för exklusion och 

diskriminering i Rumänien. Då 25 procent av romerna i Rumänien saknar identitetshandling 

finns inte samma möjligheter för dessa att få utbildning (Mäkinen 2013). Enligt Roth & Moisa 

(2011) är segregation en stor barriär när det gäller skolgång och utbildning bland romer. 

Endast en tredjedel av romska barn i Rumänien slutför grundskolan. Skolsystemet bidrar till 

segregation då romska elever får en lägre kvalité på utbildning och att romska barn ofta 

grupperas i samma klass med lägre utbildningsstandard. Det framkommer även att 

segregering sker i form av att romska barn placeras i högre grad i klasser eller skolor för barn 

som har särskilda behov och funktionshinder (Roth & Moisa 2011). Det förekommer även att 

en mindre del av romska föräldrar har en misstro mot lärarna och anser att deras barn inte har 

nytta av utbildning. De flesta anser dock att skolgång är viktigt och förberedande inför 

framtiden (Roth & Moisa 2011). Respondenterna uppger att de EU-medborgare de kommit i 

kontakt med endast gått i skola några år. Två av respondenterna beskriver att trots att de 

erbjuds skolgång finns det barriärer som hindrar dem från att delta i skolan. 

”Väldigt segregerat, alltså det var bara byar med romer… det verkar ganska vanligt att man 

kanske försöker låta ett av sina barn gå i skolan. Det var en by där barnen hade mellan tre till fem 

kilometer att gå till skolan och att det också hade skett flera våldtäktsförsök på tjejer så dom 

vågade inte att gå till skolan för dom gick längst en landsväg långt ute på landet där… det är ju 

inte skolan i sig som kostar… det är allt runtomkring liksom att du ska ha skolmaterial, böcker, 

ryggsäck och lunch.” 

Respondenterna uppger att många av de som kommer till Sverige har erfarenheter från att ha 

varit i andra EU-länder och arbetat för sin försörjning. Vilket medför att personer som tidigare 

försörjde sig genom dessa arbeten nu tvingats bege sig till norra Europa i hopp om att få ett 

arbete och en stadig försörjning. På grund av den ökade globaliseringen, bland annat EU:s 

expansion, har ojämlikheter och fattigdom blivit mer synligt då det blivit möjligt för 

människor att vistas i andra EU-länder. Detta ställer nya krav på samhället att bemöta 

människor i utsatta situationer (Jönsson 2014, Mäkinen 2013). 

Några av respondenterna berättar att de på ett sätt anser att det är positivt att tiggarna har 

blivit mer synliga i samhället, både i storstäderna och på mindre orter, då det öppnar blicken 

för att denna typ av fattigdom fortfarande finns och att människor lever under utsatta 

förhållanden även i EU-länder.   

”Men på något sätt tycker jag ändå att det är positivt att dom finns här, låter lite cynisk nu men 

dom öppnar blicken för att fattigdom finns mittibland oss” 
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”Har inte vi det här på våra gator längre, då blir vi blinda för problemet igen, för det är ju den 

ekonomiska krisen som har gjort att de inte har daglönejobb i sina hemländer eller i Sydeuropa 

istället.” 

 

5.1.2 Mänsklig värdighet 

Då EU-medborgare blivit en vanligare syn i samhället sökte sig privatpersoner till 

organisationerna med frågor om hur de kunde hjälpa till. Respondenterna beskriver att det var 

under hösten 2014, i takt med den kommande vintern, som tankar om hur EU-medborgare 

skulle klara sig uppstod. En av respondenterna beskrev att den ökade uppmärksamhet som 

riktades mot dessa människor blev en vändpunkt där man var tvungen att ta ställning; 

”Det var väl förra hösten egentligen som det blev mer att här måste vi göra något, vi kan inte 

bara blunda eller sticka huvudet i sanden utan endera får vi ju säga att vi gör någon typ av 

insats eller så får vi bestämma oss för att det här är inget för oss. Det tvingade oss i alla fall att 

ta ställning på något sätt.” 

Det ställningstagande som togs resulterade i varierande insatser. Gemensamt för de flesta 

organisationerna var att försöka ge EU-medborgarna en tillfällig plats att bo under 

vinterhalvåret. Respondenterna ansåg det ovärdigt att människor ska behöva sova utomhus i 

det svenska välfärdssamhället och kände därför ett ansvar. 

”Jag vill inte vara kyrkoherde i ett pastorat där folk dör på gatan” 

”Jag tycker ju att vi har ett ansvar över hur de sover, att de inte fryser ihjäl i våra parker. ” 

Den religiösa aspekten kan utgöra en av orsakerna till att det i Sverige har varit kyrkan som 

tagit det första klivet i att hjälpa dessa individer. Enligt Flanigan (2007) har religiösa 

organisationer ofta varit de som agerat först då sociala problem uppstår och är de som 

erbjuder hjälp.  Enligt en av respondenterna utgör den kristna tron orsaken som har lett dem 

till kyrkan både för att praktisera sin tro och för att söka hjälp. 

”Några är också kristna så de kommer hit på gudstjänster och så, men dom förstår inte vad vi säger, 

men dem kommer hit och sitter med och dem förstår lite grann eller känner in atmosfären.” 

Det har under studien framkommit att orsaken till att kyrkliga organisationer arbetar med EU-

medborgarna är den kristna grunden om mänskligt värde. Flanigan (2007) har funnit att 

medlemmar i ideella organisationer med religiös bakgrund uppger att sin trosuppfattning 

bidrar till motivation i arbetet. I denna studie har det framkommit att 

människovärdesprincipen kan utrönas vara en viktig faktor till kyrkans engagemang i frågan. 

Samtliga respondenter anser att det är ovärdigt att människor i Sverige tvingas att vistas och 

sova utomhus under utsatta förhållanden, bland annat under vinterhalvåret.  
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”Den här organisationen har ju kristen grund, alla som finns med i projektet är kyrkor så det är ju 

en kristen diakonal handling. Det utgår ifrån den kärlek vi upplever att gud förväntar sig av att vi 

bemöter andra människor med så, det är liksom bottenplattan i den här handlingen.” 

”Vi vill inte bara vara till för oss själva utan vi vill möta det behov som finns i samhället och vara 

öppna, visa gemenskap och kärlek till alla som vill komma hit.” 

Sveriges kristna råd (2014) definierar diakoni som följande; ”Diakoni är uppdraget till 

kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta 

varandra i utsatta livssituationer.” Det kan därmed ses som att kyrkan är den aktör i det 

svenska samhället för vilka det är en självklarhet att hjälpa de utsatta EU-medborgarna då det 

saknas hjälp och stödinsatser från staten. 

”Det som jag tycker är svårt i det här arbetet är att ingen har egentligen ett ansvar. De enda som 

egentligen har ett ansvar är vi som kyrka för vi ska bry oss om alla som vistas i våra 

församlingar.” 

Det framkommer under studien att respondenterna anser att staten bör ta ett större ansvar än 

de gör i dagsläget. Jönsson (2014) beskriver att den neo-liberala utvecklingen som skett i 

Sverige har lett till en tillbakadragning av det svenska välfärdssamhället. Något som har lett 

till att ansvaret har lämnats till icke-statliga organisationer, såsom kyrkan. Genom 

intervjuerna har det framkommit att kommunernas engagemang i frågan varierar, något som 

påverkar i hur stor utsträckning de bidrar ekonomiskt samt stöttar de projekten som 

organisationerna initierar. På vissa orter är stödet begränsat till hjälp genom att underlätta 

praktiska frågor som till exempel bygglov, medan det på annat håll ges ekonomisk hjälp till 

härbärgen. Vissa kommuner är enbart behjälpliga med hjälp till hemresa för EU-

medborgarna.  

Empowerment har ibland stått för antidiskriminering och en utgångspunkt har varit oro över 

diskriminering mot särskilda grupper och minoritetskulturer (Payne 2011). I studien har det 

framkommit att en orsak till att respondenterna hjälper EU-medborgarna beror på vetskapen 

om att de är diskriminerade. Denna diskriminering bidrar, enligt respondenterna, till 

utanförskap och ojämställdhet i förhållande till andra i befolkningen. Respondenterna uppger 

att det är samhällets attityder till EU-medborgarna som försvårar deras etableringsmöjligheter 

i Sverige.  
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5.2 Empowerment i Sverige 

5.2.1 Hjälpinsatser – ”Det här är bara steg ett” 

Det har under studien framkommit att hjälpen som ges består av akuta insatser med fokus på 

att täcka tiggarnas basala behov såsom mat, en plats att sova på under natten och möjligheter 

till att sköta hygien. Det rör sig även om att hjälpa EU-medborgarna att komma i kontakt med 

volontärer inom sjukvården som ägnar sig åt enklare receptutskrivning då deras hälsa ofta är 

eftersatt.  En respondent återger att de vid behov har gett ut vissa receptfria läkemedel, bland 

annat i samband med förkylning. Enligt Payne (2005) innebär empowerment bland annat att 

hjälpa människor i utsatta situationer med akut hjälp. 

Respondenterna uppger att den hjälp som de ger har fått utformats snabb då detta fenomen 

uppkommit plötsligt och därför har erfarenheter och kunskaperna varit begränsade. Några 

intervjuade uppger dock att antalet nätter på boendet grundas på forskningen gällande tiden 

det tar för kroppen att återhämta sig från en längre tid i utsatta förhållanden. Därför har flera 

organisationer haft ett boende där tiden för vistelse är upp till en sjudagarsperiod. 

”Det fanns forskning som visade att om man varit ute jättelänge, alltså man sitter ute och sover 

ute, så blir kroppen väldigt nergången och man behöver sju nätter inomhus för att återhämta sig. 

Så det är därför vi inte har incheckning varje kväll.” 

Gällande just härbärgen finns det en skillnad beroende på just vilka resurser respektive 

organisation har till sitt förfogande. I de mellanstora kommunerna har hyrda baracker eller 

lokaler som inretts för att utgöra en viloplats där möjligheter finns för hygienskötsel. Några av 

respondenterna uppger att behovet att platser är större än antalet som finns. Platserna fördelas 

på så sätt att barnfamiljer och äldre har förtur samt de som redan nyttjat insatsen får stå 

tillbaka för de som ännu inte nyttjat boendet. I mindre kommuner där antalet tiggande EU-

medborgare är mindre har en husvagn införskaffats där möjligheten att stanna längre är större 

då man rör sig med endast ett fåtal individer i behov av hjälp. Ett led i ett empowerment är att 

hjälpa människor i utsatta situationer med akut hjälp (Askheim & Starrin 2007). Genom att 

hjälpa till med akuta insatser utförs en typ av empowermentarbete samtidigt som det vid dessa 

tillfällen skapas, då respondenterna möter EU-medborgarna, en förutsättning för att etablera 

en tillitsfull dialog. En tillitsfull dialog möjliggör för hjälparen att förstå individens verklighet 

och kan då utveckla hjälpinsatser som gynnar individen på sikt. Genom dialogen kan även 

individen handskas med den verklighet som denne befinner sig i och även påverka handlingar 

i framtiden (Payne 2005).  
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Inom empowermentarbete är det av vikt att låta människor själva definiera sina egna behov 

(Payne 2005). Några av respondenterna uppger att man inte vill ge hjälp utifrån vad de själva 

anser att EU-medborgarna behöver utan poängterar att de är fullt kapabla till att själva 

bestämma vad som vore det bästa att få. Andra uppger att hjälpen till viss del består av gåvor 

som respondenterna tycker är nödvändiga för stunden, bland annat jackor och tandborstar.  

Det framkommer dock att samtidigt som en stor andel av de som söker sig till 

organisationerna vill ha hjälp utöver de basala insatserna så uppsöker några av EU-

medborgarna dem endast för att ta del av den basala hjälp som ges. 

Några av de organisationer som finns belägna i mindre kommuner ägnar sig åt även 

samhällsupplysning men då under mindre organiserade former. Respondenterna uppger att 

detta äger rum i samband med att EU-medborgarna besöker organisationen för att få ta del av 

de basala hjälpinsatserna. Det kan gälla att informera EU-medborgarna om samhällets olika 

myndigheter och hur de fungerar samt vart man kan vända sig för att söka arbete. 

Respondenterna vill ge en rättvis och uppriktig bild av hur svenska samhället ser ut. Så att 

EU-medborgarna får en realistisk bild av hur deras rättigheter och möjligheter i Sverige ser ut, 

något som respondenterna upplever att dessa människor inte riktigt har då de kommer för 

första gången till Sverige. Respondenterna upplever bland annat att EU-medborgarna har en 

felaktig bild av hur deras möjligheter till arbete ser ut. 

”Det är ju att dom har fått någon slags förskönad bild av hur det är i Sverige... känslan är att de, 

efter att ha pratat med dem är att de har fått uppgifter om att det finns jobb i Sverige, alltså enkla 

jobb pratar vi om. En del av dom kan ju inte läsa och skriva och dom flesta av dom har ingen 

utbildning över huvud taget utan dom säger så här att "jag kan göra precis vad som helst, jag kan 

måla, jag kan vara med och göra grovarbete på byggen, jag kan städa." Alltså det är en vanlig 

fråga jag får. "Kan inte du hjälpa mig att få ett jobb". och så försöker man beskriva hur 

arbetsmarknaden ser ut i Sverige och hur det fungerar.” 

Empowerment syftar till att stärka individers personliga resurser och att ändra sina kunskaper 

och förväntningar. Empowerment kan också betraktas som en process där individen får 

stöttning i att upptäcka alla de möjligheter som kan inverka på deras liv. Detta kan göras 

genom arbete med att medvetandegöra och utveckla individens kunskaper, dennes starka sidor 

och förväntningar (Payne 2008). Flera av de intervjuade har som vision att kunna erbjuda 

insatser som är mera samhällsorienterade som syftar till en långsiktig försörjning så de slipper 

sitta på gatan och tigga. Askheim (2007) skriver att socialarbetaren bör medvetandegöra för 

individen om dennes situation och hur den skulle kunna bli bättre. Genom att informera EU-

medborgarna om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig för att bland annat söka 

arbete kan det ses som en form av medvetandegörande hos individen som kan vara avgörande 

för dem när det gäller att kunna förbättra sin situation på sikt. En annan förutsättning för att ta 
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sig framåt i Sverige är, enligt respondenterna, att kunna det svenska språket. Några av de 

övriga ideella organisationerna har i varierande utsträckning även försökt ge möjligheter till 

undervisning i svenska genom volontärarbete. 

Trots de insatser som görs för EU-medborgarna på lokal nivå av organisationerna, så finns 

den gemensamma uppfattningen om att de akuta insatserna inte är en långsiktig lösning och 

inte heller något som hjälper dem ur situationen de befinner sig i. 

”Det vi gör nu är bara plåster på såren, det här förändrar inte livssituationen, för det är ingen 

förändring för den här gruppens liv långsiktigt. Det vill vi finnas med för. Det här är bara steg ett.” 

 

5.2.2 Drivkraft och vilja 

Under intervjuerna har det framkommit att det finns en drivkraft och en stor kapacitet när det 

gäller att ta ansvar för sina liv. Respondenterna lyfter upp deras beslutsamhet, mod samt 

arbetsvilja och ger bilden av människor som kämpar för en laglig försörjning trots förtrycket 

och exkluderingen som sker i hemlandet. Amelioration innebär en tro på förändring och 

förbättring, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra ett arbete som gynnar individen 

(Moula 2009; Campbell 1995). Detta synsätt är något som har visat sig finnas hos 

respondenterna under intervjuerna då de uttrycker sina visioner utifrån EU-medborgarnas 

kapacitet samt tron på att det är omständigheterna som utgör hinder för individerna, något 

som kan påverkas och förbättras.   

”Det är väldigt lite stackare över dem, det är stackare att de behöver sova utomhus, men det är 

väldigt lite stackare över deras initiativförmåga och vilja att överleva, att förändra sin situation… 

det finns ett driv”   

Något som samtliga respondenter tar upp är viljan bland EU-medborgarna att få ett arbete i 

Sverige. Nästan alla av de intervjuade uppger att de blivit tillfrågade om de har ett arbete att 

erbjuda eller om de vet var det finns ett arbete att få. En grundtanke inom empowerment är 

att individen vill det bästa för sig själv samt är handlingskraftig och aktiv (Askheim 2007). 

"Har du ett jobb? Kan du hjälpa mig få ett jobb? Var kan jag gå för att få ett jobb? Så jag slipper 

sitta på gatan." 

De egenskaper och förmågor som respondenterna beskriver kan kopplas till egenmakt 

(agency), vilket är att kunna agera utifrån det man värdesätter (Ibrahim & Alkir 2007). I 

detta fall har EU-medborgarna sökt sig till Sverige för att kunna förbättra sina liv i 

hemlandet, något som kräver handlingskraft och aktivitet. Därmed kan det utläsas att det 

finns en tro om att dessa individer har en kapacitet som kan ligga till grund för ett 

hälsofrämjande arbete genom empowerment. Inom empowerment ligger betoning på att 
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betrakta individen som en aktör som själv vet vart problemet ligger (Askheim & Starrin 

2007). Det kan av intervjuerna utläsas att respondenterna ser att EU-medborgarna vet vad 

som vore det bästa för dem själva. I detta fall möjlighet för dem att arbeta istället för att 

försörja sig genom tiggeri, då EU-medborgarna själva förstår att det är detta som är bäst för 

dem för en stadigare tillvaro och tiggeriet endast är en nödlösning. 

Av intervjuerna kan utläsas att det finns en respekt för tiggarna som grundar sig i deras 

initiativförmåga och vilja att arbeta. Detta kan ses som en grund för ett framtida 

empowermentarbete då det finns en vilja och ett mål att arbeta mot. Payne (2005) tar upp att 

empowerment har som mål att hjälpa individer att få makt över beslut och 

handlingsutrymme i sina liv genom att minska effekterna av personliga och sociala hinder 

för att utöva existerande makt, öka förmågan och självförtroendet när det gäller att använda 

makt. En av respondenterna uttrycker även respekt inför det faktum att EU-medborgarna då 

de inte lyckas hitta ett arbete, trots allt ändå väljer att försörja sig genom tiggeri, utifrån den 

situation de befinner sig i.   

”De har starka förmågor, det här är ett svårt val, men ett mycket starkare val än att välja 

kriminalitet som dom skulle kunna ha gjort till exempel… som är ett klart mycket sämre val.” 

5.2.3 Företrädarskap 

Många EU-medborgare kommer till Sverige för att få ett arbete, men få av de som 

respondenterna kommer i kontakt med har lyckats hitta ett. Respondenterna beskriver olika 

hinder för EU-medborgarna att få ett arbete i Sverige. Bland annat att de inte behärskar det 

svenska eller engelska språket, saknar personnummer och ID-handling samt saknar 

yrkeskunskaper som är överförbara till den svenska arbetsmarknaden. 

Jönsson (2014) beskriver att en förutsättning för att hjälpa papperslösa immigranter är att 

statliga och kommunala myndigheter måste ha samma agenda och att samarbete mellan olika 

instanser krävs. Respondenterna uppger att bristen på samarbete i nuläget samt att olika 

myndigheter utgår från olika lagar och att nationell samverkan saknas vilket leder till att EU-

medborgarna tenderar att falla mellan stolarna. Jönsson (2014) beskriver att socialarbetare 

som känner sig maktlösa i sin yrkesutövning söker sig till ideella organisationer med ett större 

handlingsutrymme för att kunna erbjuda hjälp i form av sjukvård, social omvårdnad samt 

juridisk vägledning. 

Mäkinen (2013) beskriver att romska tiggare har en rädsla för att söka sig till myndigheter för 

hjälp på grund av en rädsla inför deportation då utnyttjandet av ett annat lands socialsystem 

samt att de i vissa fall saknar ID-handlingar kan vara grund för deportation. En av 
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respondenterna uppger, som han ser det, två orsaker till att bli deporterad från Sverige. Det 

ena är om man utgör en fara för samhället eller belastar samhället ekonomiskt. 

”Om du blir en orimlig börda på det nationella socialförsäkringssystemet… för socialtjänsten 

tolkar ju detta som att direkt du får hjälp så är du en börda, det är inte fel att du blir beviljad 

bistånd men direkt du tar emot hjälp så blir personen en börda och då ska den ut. Och vi anser att 

en person aldrig kan bli en börda på det nationella, alltså en individ blir inte det… Det är de här 

tolkningarna som kommer från alla olika håll.” 

Mäkinen (2013) tar upp att nationell lagstiftning blivit implementerad inom EU för att 

huvudsakligen hantera arbetsrelaterade frågor gällande EU:s fria rörlighet. EU:s 

migrationspolicy och de olika ländernas lagstiftning samt välfärdssystem har lämnats utan 

gemensamma riktlinjer för att hantera rörelsen mellan EU-länder av fattiga och 

marginaliserade individer (Mäkinen 2013). 

Det framkommer ur materialet att i de fall där EU-medborgarna har behövt söka sig till en 

myndighet, så har några av organisationerna varit behjälpliga genom att bland annat följa dem 

dit och förmedla information, ordna med tolk samt fylla i blanketter på svenska. 

Genom intervjuerna framkommer det att organisationerna försöker bearbeta olika 

myndigheter, framförallt kommunalt för att utöka EU-medborgarnas rättigheter men även för 

att få utökat ekonomiskt stöd för den basala hjälp som i dagsläget ges. En av organisationerna 

försöker lyfta EU-medborgarnas rättigheter på sikt genom att bland annat anmäla brister i 

svenska myndigheters hantering av frågan till EU-kommissionen. Exempelvis att avsaknaden 

av personnummer utgör ett hinder för EU-medborgarna att etablera sig i Sverige och på den 

svenska arbetsmarknaden. 

”För att få ett jobb måste du ha ett personnummer, för att få ett personnummer måste du ha ett 

jobb, för att få ett jobb måste du prata svenska, för att läsa SFI måste du ha ett personnummer... 

Det är moment 22 i allt.” 

Organisationernas arbete med att påtala om EU-medborgarnas situation kan ses som att utöva 

företrädarskap. Företrädarskap kan ske på två sätt, den ena typen innebär att man talar för 

någon annan och den andra varianten är att man informerar högre strukturer om individens 

situation. Syftet är att utsatta individer ska få rättigheter och att få ta del i så stor utsträckning 

som möjligt av välfärdsinsatser. Begreppet cause advcocacy innebär hjälp till förändring i 

lagar och socialpolitik som påverkar den grupp som man företräder (Payne 2008). 

Genom att använda Paynes (2005) definition om företrädarskap kan det därmed utläsas att 

respondenterna utövar två former av företrädarskap. 
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1. Personlig representation genom att följa EU-medborgarna till socialtjänsten eller 

arbetsförmedlingen med tolk för att företräda och tala för individen i 

myndighetssammanhang. 

2. Samhällsrepresentation genom att trycka på politiskt och driva rättsliga frågor för att 

stärka EU-medborgares rättigheter i Sverige. Representation sker även genom att gå ut 

i media med hur situationen för dessa individer i dagsläget ser ut. Det rör sig om att 

påverka högre strukturer, genom juridiska påtryckningar, för att förändra situationen 

men även att förmedla kunskap på lokal och nationell nivå. 

Här uppger respondenten att regelverket och olika myndigheters sätt att tyda lagstiftningen 

utgör ett hinder för EU-medborgarna att kunna etablera sig i Sverige samt ta del av den hjälp 

som kan fås, bland annat att skriva in sig på arbetsförmedlingen. Detta kan ses som ett led i 

empowerment då arbete görs med att få bort aspekter av samhället som står i vägen för 

individens möjligheter till självförverkligande (Payne 2005). 

5.2.4 Försäljning istället för tiggeri 

De yrkeskunskaper som finns bland EU-medborgarna kommer från erfarenhet av ett arbete 

som de fått lära sig från grunden. Något som respondenterna anser skulle kunna vara till 

fördel då det rör sig om möjligheten till att sälja till exempel ett hantverk. Ett 

empowermentperspektiv innebär att tillvarata individers olika bakgrund och de erfarenheter 

de har och ser dessa som en resurs (Tengquist 2007). 

Under intervjuerna framkommer det att respondenterna försökt hjälpa till att hitta lösningar 

till andra möjligheter till försörjning, till exempel genom försäljning. Det skulle kunna vara 

försäljning av hantverk, så att EU-medborgarna slipper vara beroende av gåvor, då 

respondenterna anser att det är mindre förnedrande att få sälja en produkt. Vissa vill hjälpa 

dem att kunna skapa egna hantverk, något som även kan ge möjlighet är att lära sig och 

utveckla ett hantverk för att sedan sälja i Sverige eller i sitt hemland. Två av respondenterna 

berättar om ett alternativ till försörjning, vilket är att låta EU-medborgarna sälja en tidning. 

Tidningar som trycks av olika organisationer och som EU-medborgarna sedan säljer. Något 

som får upp dem från gatan och ger möjlighet till försörjning som mer liknar ett arbete. 

Magallanes-Blanco och Pérez-Bermudéz (2011) skriver att gatutidningsförsäljning kan bidra 

till att skapa empowermentprocesser hos människor som lever i fattigdom. Att ha ett arbete 

och en inkomst är en viktig del för att bryta fattigdom.  Bland hemlösa har försäljningen av 

gatutidningar bidragit till en högre levnadsstandard genom en högre inkomstkälla och 
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möjligheter att knyta kontakter. Detta stärker inte bara de hemlösa ekonomiskt, det gör det 

möjligt för dem att lägga framtiden i deras egna händer. Genom att stärkas ekonomiskt läggs 

även grunden för att kunna växa som person och förbättra sitt psykologiska och sociala 

välbefinnande. Försäljning av gatutidningar som sysselsättning kan bidra till medvetenhet om 

deras eget värde, möjligheter och kapacitet (Magallanes-Blanco & Pérez-Bermudéz 2011).    

Gemensamt för tidningsförsäljning eller hantverk är målet att det ska ge en stadig inkomst 

som lyfter EU-medborgarna från gatan så de slipper tigga för sin försörjning. En av 

respondenterna uppger att detta är en metod för att lyfta bort daglönetänket och arbeta för att 

hitta en mer långvarig lösning på sin försörjning. 

”Ett annat sätt som vi funderat lite på, det är att få igång hantverk och sådant som de har med sig, 

kunnande som de har och ge dom möjligheter att utveckla det. Men vi tänker det inte bara är att 

sätta saker i händerna på dom när vi gör det, utan vi vill att det ska finnas en läroprocess, hur bör 

man presentera saker, hur bör man följa upp, att i det enkla hjälpa dem att kliva bort från det 

kortsiktiga daglönetänket, hur skapar man en stadig inkomst? vad är bästa sättet att göra det på? 

Något som de kan ha nytta av även hemma.” 

Det finns, bland respondenterna, oenighet då det gäller uppfattning om att ge hjälp som 

syftar till en försörjning baserad på försäljning. En respondent anser att sådana stödinsatser 

har en karaktär av paternalism och inte heller är en långsiktig lösning. Samt även att detta 

vore en försörjningsmetod som även den vore ojämnställd i förhållande till övriga 

befolkningen, då respondenten menar att de inte är ett alternativ som erbjuds för svenska 

medborgare. Genom detta görs en åtskillnad mellan människor. 

5.3 Hjälp på sikt 

Empowerment innebär att arbeta för bättre levnadsförhållanden på längre sikt (Payne 2005). 

Trots de akuta insatserna som organisationerna ger så kan det utläsas att respondenterna själva 

inte tycker detta är en långsiktig lösning utan endast lindrar den direkta nöden. 

Organisationerna lägger därför stor vikt i att kunna hjälpa EU-medborgarna på sikt och 

engagerar sig i projekt i deras hemländer. Några pratar om att samhället måste ta ett större 

ansvar och utarbeta en handlingsplan, men alla är eniga om att hjälp måste ges till EU-

medborgarna i sina hemländer så att de slipper försörja sig genom tiggeri.   

Även om vi skulle hjälpa de här familjerna och hitta någon fadder som varje månad överför 5000 

kronor så kommer fyra nya personer hit. Så det måste ju bli en förändring där på plats så att de 

inte känner behovet att komma hit. 

Respondenterna har en vilja att engagera sig i större utsträckning i hemlandet för att påverka 

situationen där. Några respondenter uttrycker en vilja i att organisationen de tillhör ska 

engagera sig i biståndsprojekt men har ännu inte börjat. Flera av organisationerna är sedan 
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tidigare delaktiga i olika former av biståndsprojekt i bland annat Rumänien som syftar till att 

ge långsiktigt hjälp. Projekten fokuserar bland annat på att erbjuda utbildning. 

Respondenterna uppger att utbildning är en av de viktigaste sakerna att arbeta med för att 

stärka EU-medborgarna för att ta sig ur fattigdom och uppnå goda levnadsvillkor. Det är 

därför som utbildning är en viktig insats i de biståndsprojekt som bedrivs. Biståndsprojekten 

innefattar även att EU-medborgarna ska få tillgång till rent vatten, bättre sanitära förhållanden 

samt samarbeta med myndigheter för att förbättra boendesituationen. Arbete görs även med 

att stärka kvinnor och barns rättigheter samt med att förändra attityder kring diskriminering i 

samhället. Flera av respondenterna uppger att de vill se en utveckling av de biståndsprojekt 

som redan finns för att på sikt stärka EU-medborgarna position i samhället. Enligt Payne 

(2005) finns belägg för samband mellan empowermentarbete som är inriktat på grupper i 

socialt utsatta områden och ett på sikt stärkt och mera aktivt medborgarskap för dessa grupper. 

Genom organisationernas arbete i de utsatta områden där EU-medborgarna bor kan det, 

utifrån Payne (2005), ses som ett empowermentarbete. Det kan antas att detta arbete kommer 

att gynna EU-medborgarna på sikt. 

Enligt Flanigan (2007) kan religiösa aktörers arbete internationellt leda till detaljerad och 

ovärderlig kunskap om lokala förhållanden och populationer. Genom detta kan de religiösa 

organisationernas arbete i EU-medborgarnas hemländer leda till ett samarbete mellan staten 

och dessa organisationer som i sin tur skulle kunna bidra till att diskriminering och social 

utsatthet snabbare kan motverkas. Genom detta samarbete och den kunskap de religiösa 

organisationer bidrar med så kan samhället arbete riktat till att inkludera dessa människor i 

samhället då kunskap ökas om vilka insatser som kan vara aktuella. 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Under studien har det framkommit att de EU-medborgare som söker sig till Sverige kommer 

från utsatta förhållanden i sitt hemland. Det handlar dels om diskriminering och utsatthet i 

hemlandet men även att det inte finns arbete att få. Väl i Sverige då dessa inte kan få jobb 

tvingas de till att tigga för sin försörjning. 

Den hjälp som ges lokalt utformades snabbt och gemensamt för flera organisationer var att 

hjälpen handlade om att erbjuda EU-medborgarna basal hjälp i form av tillfälligt boende, 

mat och klädsel. Flera av organisationerna är behjälpliga med samhällsorientering, vilket 

innefattar information om myndigheter samt hur det svenska samhället fungerar. Orsaken 

till att kyrkliga organisationer har erbjudit hjälp har grundats på uppfattningen om att man 
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som människa har rätt till värdighet samt att det i samhället och inom organisationerna finns 

en förväntan på att hjälpa utsatta människor. 

Förutsättningar för att arbeta empowermentinriktat finns, då det finns en tro på förändring 

och förbättring (amelioration). Det finns en respekt för EU-medborgarnas drivkraft och vilja 

att ta ansvar för sitt liv samt en tro på att situationen kan förbättras för dessa människor. Det 

finns ett engagemang för att tillvara och utveckla deras erfarenheter och kunskaper, en 

möjlighet är bland annat genom försäljning av hantverk. Organisationerna ägnar sig åt två 

typer av hjälp som karaktäriseras av empowerment, vilket sker dels genom företrädarskap 

och akut hjälp i Sverige samt också genom biståndsprojekt i hemlandet. Företrädarskapet tar 

sig i uttryck dels genom att företräda EU-medborgarna i myndighetssammanhang men även 

genom att påtala deras situation inför olika instanser och på så sätt förenkla och förbättra 

deras möjligheter. Biståndsprojekten är de insatser som görs som avser att utveckla och 

stärka individerna i sina hemländer som syftar till att hjälpa EU-medborgarna på sikt, vilket 

anses vara en förutsättning för att undanröja tiggeri som utväg. Figur 1 presenterar 

resultatet, vilket är att EU-medborgarnas utsatthet fick organisationerna, utifrån tanken om 

mänskligt värde, att dels ge hjälp i Sverige samt i deras hemländer som båda kan stärka 

individerna på sikt. 

 

Figur 1: Utsatthet som orsak till hjälp. 

 

 

 

EU-
medborgarnas 
utsatthet som 
orsak till hjälp

Akut hjälp och 
empowerment

Långsiktig hjälp 
i hemlandet



33 

6. Diskussion 

Syftet med studien var att få kunskap om det arbete som religösa organisationer i dagsläget 

bedriver med EU-medborgarna som söker sig till dem och om hjälpen karakteriseras av någon 

form av hjälp till självhjälp. För att fullfölja detta syfte utgick vi från följande 

frågeställningar: Hur arbetar ideella organisationer på lokal nivå med EU-medborgarna som 

söker sig till dem och sker det något arbete för att stärka deras ställning? Varför hjälper 

kyrkliga organisationer EU-medborgarna? 

6.1 Diskussion av resultat och analys 

Studiens frågeställning har blivit besvarad och syftet uppnåtts. När det gäller den hjälp som 

syftar till att tillgodose de basala behoven som utförs på lokal nivå av de undersökta 

organisationerna har det framkommit att det handlar om att utföra sin medmänskliga plikt. 

Detta snarare än ett empowermentinriktat då det framkommer i studien att organisationerna 

själva är medvetna om att problemet fortfarande kvarstår om hjälpen ges eller inte. Enligt 

Payne (2005) handlar empowerment dels om att hjälpa människor på sikt samt om att ge akut 

hjälp i utsatta situationer. Den akuta hjälpen som ges kan därmed antas på vissa sätt 

konservera ett beroende samt i längden ge en missgynnande bild av att tiggeriet kan bli en 

långsiktig lösning. Av detta skäl kan det antas att dessa insatser bör kombineras med insatser 

vars syfte är att förändra livet på sikt för dessa människor så att EU-medborgarna kan försörja 

sig på annat sätt för att kunna betraktas som ett empowermentarbete. Vilket inte alla 

organisationer i dagsläget gör. Den basala hjälpen kan då betraktas endast som en 

medmänsklig handling utifrån den egna tanken på vad som bör ges och göras snarare än ett 

socialt arbete som gynnar EU-medborgarna på sikt. Enlig Payne (2005) kan man genom 

dialog i en situation som är tillitsfull och äkta ta tillvara på klientens berättelse och bekräfta 

den. Payne (2005) lyfter bekräftelse och acceptans som viktiga inslag i en dialog som syftar 

till att få klienterna att uttrycka sig, sina önskningar samt vilja. På så sätt kan klienten få 

verktyg för att handskas med sin nuvarande och kommande situationer. Däremot kan de akuta 

insatserna som organisationerna på mindre orter utgöra en grund för vidare arbete med EU-

medborgarna. De tillfällen då dessa insatser brukas fylls även funktionen att det sker ett 

informellt möte med individerna som kan antas leda till att en förtroendefull relation kan 

etableras. Samtalen under dessa former kan i sin tur underlätta när det gäller att få reda på 

individernas upplevda behov, deras kapaciteter och erfarenheter samt om deras vilja inför 

framtiden. Under dessa förutsättningar kan ett bra empowermentarbete bli möjligt, som kan 

leda till bättre chanser i Sverige. Det kan därför anses att de akuta insatserna är av vikt för att 
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fånga upp individen för att kunna bygga upp en trygghetskänsla och sedan gå vidare med ett 

empowerment arbete. Dessa möten och relationer kan även ge ökad kunskap om EU-

medborgarnas situation i hemlandet och vad som kan vara av vikt i utvecklingen av ett 

internationellt arbete och biståndsprojekt. Figur 2 visar hur den mellanmänskliga relationen 

underlättar för att kunna bedriva ett empowermentarbete som stärker individen på sikt och att 

detta kan innefatta hjälp både i Sverige och i hemlandet utifrån vad individen har för mål och 

vilja. 

 

Den mellanmänskliga relation kan antas vara svår att återskapa i kontakt med myndigheter då 

dessa oftast sker under mer formella förhållanden där krav ställs på individen. Samtidigt har 

det framkommit under studien att EU-medborgare har en rädsla för att söka sig till 

myndigheter då oro finns för att bli deporterad. Det kan därför anses som gynnande för ett 

framtida arbete från kommunens eller statens sida att skapa en mötesform som är mindre 

formell och där en relation kan skapas. 

Under studien har det framkommit att det finns, bland de flesta respondenter, en vilja att ta 

tillvara på EU-medborgarnas kunskaper och lyfta EU-medborgarna från gatan genom att 

Figur 2: Den mellanmänskliga relationen som utgångspunkt för ett 

empowermentarbete. 
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hjälpa dem att sälja hantverk och tidningar. Detta är inget som någon av organisationerna har 

verkställt i dagsläget. Enligt tidigare forskning har tidningsförsäljning bland hemlösa visat sig 

kunna bidra till empowermentprocesser då individen stärks genom ökade ekonomiska 

förutsättningar och genom detta får ökade möjligheter att påverkas positivt både psykologiskt 

och socialt (Magallanes-Blanco & Pérez-Bermudéz 2011). Frågan kan dock ställas om vilken 

effekt tidningsförsäljning och hanverksförsäljning har för en långsiktigt empowerment arbete 

med EU-medborgare som bara vistas i Sverige tillfälligt för att arbeta. När det gäller 

försäljning av hantverk kan det antas mest fördelaktigt att låta EU-medborgarna själva vara 

drivande då det gäller vilken form av hantverk som de anser skulle passa dem att tillverka och 

sälja, utifrån sina förutsättningar och kunskaper. Bestäms detta åt dem kan det istället för att 

vara en empowermentprocess som stärker individen istället komma att handla om 

paternalism, att själv bestämma vad som är bäst för individen och det individuella 

perspektivet glöms bort. 

De former av företrädarskap som organisationerna bedriver gällande att påtala brister uppåt 

innebär att informera om EU-medborgarnas situation som syftar till att göra denna grupp 

människors utsatthet och behov synligt. För att sedan försöka få till förändringar i lagstiftning 

och socialpolitik som gynnar utsatta individer (Payne 2005). Enligt Flanigan (2007) har 

religiösa organisationer ovärderliga kunskaper och erfarenheter om sitt arbete med utsatta. 

Denna kunskap förmedlas sedan till samhället och staten för att få upp ögonen för vad som 

behöver att göras. Det är denna typ av företrädarskap som har funnits i denna studie då flera 

av de kyrkliga organisationerna påtalar uppåt i samhället om EU-medborgarnas situation och 

hjälpbehov. 

Flanigan (2007) tar upp att kyrkliga organisationer ofta är de som först möter utsatta 

människors behov. Utifrån socialstyrelsens riktlinjer gällande EU-medborgare så bedrivs 

generellt inget empowermentinriktat arbete med denna målgrupp i dagsläget från statens eller 

kommunernas sida (Socialstyrelsen 2014). Då organisationerna som i studien undersökts har 

en relativt gemensam uppfattning om vad som EU-medborgarna är i behov av och då de 

önskar hjälp från kommunernas håll kan det antas att behovet är större än vad de kyrkliga 

organisationerna kan tillgodose. Det antas finnas två faktorer som gör att förutsättningarna för 

hjälp ser olika ut för EU-medborgarna i Sverige. Den första beror på vart EU-medborgarna 

befinner sig, hur organisationens ekonomiska resurser ser ut samt vilken typ av insatser de 

prioriterar på den enskilda orten. Den andra faktorn är vistelsekommunens sätt att hantera sitt 

yttersta ansvar, då det finns kommunala skillnader gällande bland annat politik och ekonomi. 
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Då arbetssätten mellan de kyrkliga organisationerna skiljer sig åt får vissa en på sikt mer 

gynnande hjälp än andra. En ytterligare orsak till att de olika organisationerna arbetar olika 

beror på personliga skillnader mellan involverade personer när det gäller vad som anses är 

viktigt, såsom kunskap och engagemang i frågan. 

Orsaken till att EU-medborgarna söker sig till Sverige, har under studien framkommit, är på 

grund av diskriminering och fattigdom. Mäkinen (2013) tar i sin studie upp att diskriminering 

och fattigdom i hemländerna utgör den största orsaken till fenomenet tiggeri. I de nordiska 

länderna är det välfärdsystemet som ska hanterar frågor gällande behövande och baseras på 

lagar, policy och rättigheter. Något som tidigare, historiskt sett, varit kyrkan som varit 

ansvariga för. Mäkinen (2013) argumenterar för att det finns en plikt att hjälpa EU-

medborgarna utifrån ett humanistiskt perspektiv om allas lika värdighet även i en välfärdsstat. 

I denna studie har det setts hur kyrkan har gått in för att hjälpa EU-medborgarna, istället för 

staten, och ge dem den basala hjälp som de är i behov av. Kyrkan i Sverige kan därmed ses 

ha, till viss del, tagit tillbaka sin roll som hjälpare av utsatta i samhället. 

Diskriminering och fattigdom är dock något som tar tid att förändra då det krävs arbete på 

olika nivåer samt att förändra strukturer. Det kan därför antas, vilket även respondenterna 

påpekar, att detta fenomen kommer att finns kvar under lång tid framöver. Därför kan frågan 

ställas om staten inte bör ha det övergripande ansvaret i frågan, så hjälpen kan organiseras på 

ett enhetligt sätt i de kommuner som EU-medborgarna befinner sig i. Genom ett statligt 

initiativ kan kyrkliga organisationers gemensamma erfarenheter samlas och EU-medborgarna 

kan därefter erbjudas likvärdig hjälp och stöd i alla av landets kommuner. Arbetet skulle då 

inte påverkas och utformas utefter personliga värderingar samt vara beroende av välgörenhet 

från kyrkan och privatpersoner utan av gemensamma uppfattningar av en objektiv karaktär. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi har genomfört en kvalitativ studie och samlat in material genom halvstrukturerade 

intervjuer vilket underlättar då man vill få reda på respondentens upplevelser av det 

undersökta fenomenet utifrån dennes tolkning och perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014). 

Studien genomfördes med åtanken att det studerade fenomenet är relativt nytt. Det visade sig 

att fenomenet även var nytt för respondenterna och att den hjälp som utformats påverkats av 

detta. Det kan därför antas att svaren skulle bli annorlunda i en framtida studie, då 

erfarenheter av att utforma hjälp skulle kunna ha förändrat typen av hjälp som ges i takt med 

att tiden gått.  
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Val av deltagare har betydelse för en studies giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012). Svarens karaktär påminner om varandra vilket kan antas bero på de alla är 

representanter för en kristen organisation. Därför kan det antas att svaren har påverkats av den 

gemensamma kristna tron de delar och att denna medför att respondenterna har gett svar 

utifrån vad de tror förväntas av dem som representanter för en kyrklig organisation. Samtidigt 

är respondenterna inte frivilliga aktörer utan avlönade för att bedriva arbete inom kyrkans 

regi. 

Utgångspunkten har enbart varit socialstyrelsens riktlinjer samt lagstiftning, utan att ha 

intervjuat socialtjänsten i de kommuner som organisationer är belägna i. Utifrån det faktum 

att kommuner kan utforma sin verksamhet relativt fritt, kan det därför inte helt uteslutas att ett 

faktiskt empowermentarbete görs i vissa kommuner i socialtjänstens regi. 

Under förstadiet av studien har det sinsemellan författarna diskuterats vilken teori som ska 

användas för att analysera det insamlade materialet. Det har bland annat diskuteras om 

systemteori skulle användas för att undersöka hur olika strukturer påverkar den enskilde. Efter 

en litteraturgenomgång gällande systemteori valdes detta angreppssätt bort då författarna 

ansåg att detta inte var applicerbart på det valda området, då syftet även då var att undersöka 

organisationer och socialtjänst. Detta alternativ hade varit av intresse om studiens syfte varit 

att undersöka EU-medborgarnas situation i Sverige och lett till en helt annan studie samt 

resultat.  

Innehållsanalys som analysmetod har som fördel att den kan användas då det insamlade 

materialet skiftar i kvalité samt anpassas till forskarens erfarenhet och kunskap (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012). En annan fördel med innehållsanalys är att den är fungerar väl vid 

att analysera stora mängder av data (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Det insamlade 

materialet bestod av text som berörde flera områden. Innehållsanalysen var därför till hjälp att 

separera texten till olika domäner med beröring till syftet och därmed reducera mängden text 

att analysera. Samtidigt finns det dock en risk att, genom analysprocessen, arbeta alltför 

textnära vilket kan leda till att helheten går förlorad genom alltför detaljerad kodning. För att 

undvika detta krävs en viss grad abstraktion och tolkning för att resultatet ska bli meningsfyllt 

och begripligt (Lundman & Hällgren Graneheim 2012), något som försökts att uppnå genom 

att tolka helheten av materialet med studiens syfte i åtanke. Det har dock funnits svårigheter 

vid vissa tillfällen att kunna urskilja vad som är av relevans för studien och inte då materialet 

kunnat tolkas på olika sätt. Denna svårighet under analysprocessen kan ha medfört så kallat 
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överblivet material har kopplats ihop med etablerade koder och kategorier, vilket kan påverka 

hållbarheten och logiken i dessa (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). 

Då forskningsläget inom detta område varit begränsad samt att riktlinjer från socialstyrelsen 

och andra myndigheter främst berör ekonomiskt stöd har det funnits svårigheter att koppla 

resultatet av studien till tidigare forskning inom området. Detta påverkar reliabiliteten av 

studien då den främst bygger på utsagor från respondenterna. 

Ett dilemma under studien har varit att ta ställning till vilken benämning som ska användas för 

att beskriva EU-medborgarna. Speciellt då det framkommer i studien att majoriteten av de 

som söker sig till organisationerna är romer från Rumänien och Bulgarien. Begreppet EU-

medborgare kan därmed förringa den diskriminering som sker främst i Rumänien och 

Bulgarien, vilka är den grupp som är mest utsatta i sina hemländer och därför beger sig till 

Sverige. Å andra sidan finns problem med att använda begreppet romer, då alla EU-

medborgare som tigger inte är romer. I de fall där EU-medborgarna utgörs av romer skulle 

detta kunna tendera att peka ut en redan diskriminerad folkgrupp vilket reproducerar en 

negativ bild av romer som avvikande från samhällets normer. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

På grund av att fenomenet med tiggande EU-medborgare är relativt nytt i Sverige har det 

under studiens genomförande, varit svårt att hitta tidigare forskning som kan jämföras med 

det resultat studien har fått. Med detta som utgångspunkt, skulle många typer av forskning 

vara av värde, främst av sådant slag som beskriver vad gynnsam hjälp på sikt är. 

Då det framkommit att en av de största delarna av empowermentarbete som utförs är det som 

sker genom bistånd vilket syftar till hjälp på sikt. Det vore därför av intresse med studier som 

tar sikt på en utvärdering av hur denna hjälp faktiskt faller ut på sikt för de barn vars föräldrar 

är de som i dagsläget utgör gruppen EU-medborgare som tigger i Sverige. Det vore även av 

intresse med studier som tar fokus på de barn som tillfälligt lämnas av föräldrar som beger sig 

till andra länder för sin försörjning och hur dessa påverkas av frånvarande föräldrar. Vidare 

vore det av intresse med studier som tar sikte på viken effekt tidningsförsäljning har på sikt 

för de EU-medborgare som erbjuds eller väljer detta alternativ istället för tiggeri. Samt hur 

socialtjänsten kan arbete i framtiden. 
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8. Appendix 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 

 Vilken roll har du inom organisationen? 

 Vad är organisationens syfte? 

Kan du beskriva er organisation lite? 

Berätta om det första ni gör i möte med medborgarna? 

--- 

Vilka former av hjälp erbjuder ni EU- medborgarna? 

Vilka orsaker finns till att de kommer till er organisation? 

Vilken hjälp uttrycker de att de vill ha i sin kontakt med er? 

Vad förväntar ni er av EU- medborgarna ni hjälper? 

Vilka grundtankar finns bakom ert engagemang till att hjälpa EU- medborgarna? 

--- 

Bedriver ni något arbete som grundas i att stärka deras position här i Sverige? 

Vilka förmågor har dessa medborgare? 

 Tänker ni speciellt på hur ni ska utveckla dessa förmågor? 

Bedrivs något arbete med att hjälpa dessa människor på sikt? 

 Hur ställer de sig till detta? 

Hur upplever du att de blir bemötta i samhället? 

 


