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Ingen väljer nöden. Vi valde den icke. 

Den valde oss på vägen. Nu är vi här. 

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger! 

Hjälp oss att bära den frihet som vi bär! 

 

Stig Dagerman 

(Ur Flykten valde oss, 1953) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Föreliggande uppsats har undersökt volontärers uppfattningar om vilka stödinsatser som är till 

störst nytta för romska EU-medborgare från Rumänien som kommer till Sverige för att tigga, samt 

hur de förstår EU-medborgarna och deras situation. Syftet var att få en helhetsbild av hur 

frivilligarbetarna ser på EU- medborgarna och hur de anser att eventuellt stöd bör utformas. Ett 

övergripande syfte var att bidra till ökad kunskap om gruppen EU- medborgare som tigger. Detta 

gjordes genom sju semistrukturerade intervjuer som analyserades tematiskt. Studiens resultat, som 

analyserades med hjälp av empowerment- och tillitsteorier, visade att frivilligarbetarna anser att 

det är viktigt att stötta de individer som kommer till Sverige för att tigga. De uttrycker 

nödvändigheten av att bistå med det mest basala, men att det viktigaste och mest omfattande 

biståndsarbetet bör ske förebyggande i hemlandet Rumänien. Frivilligarbetarnas syn på EU-

medborgarna framstår som positiv och hoppfull, samtidigt som de uppvisar gedigna kunskaper om 

romernas komplicerade situation i Rumänien. De uttrycker en tilltro till romernas möjlighet, att 

med visst bistånd, kunna påverka sin tillvaro i hemlandet. 
 

Nyckelord: EU-migranter, tiggare, frivilligarbetare, romer, intervjustudie 

 

 

 

Abstract 

 
The present study explores the experiences of volunteers working with Roma EU citizens who 

spend time in Sweden for the purpose of begging. The overall purpose was to investigate how the 

volunteers viewed the begging EU citizens and their need of support, in order to increase our 

awareness of begging EU citizens. Seven semi-structured interviews were carried out and, the data 

were analyzed using a thematic approach. Theories on empowerment and trust informed the 

analysis. The results indicate that the volunteers believe that Roma EU citizens are best supported 

preventively, where they live in Romania, although all of the volunteers expressed the necessity of 

basal support when the EU citizens were in Sweden. The volunteers, who showed profound 

knowledge of the complex Roma situation in Romania, seem to have an optimistic view of the 

possibilities for EU citizens to, with some support, improve their situation in Romania. 

 

Keywords: EU-migrants, beggars, volunteers, Roma, interview  
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1. Inledning 

Ute är det rått och kallt. Det är den 12:e mars och klockan är lunchtid. I snöblasket utanför ICA 

sitter en mörkhårig man med benen inlindade i en filt. Han är klädd i en varm jacka och framför 

honom står en pappmugg med några mynt i.  Blicken är trött och lite frånvarande, men han ler 

svagt mot dem som möter hans blick och säger “Hej, hej!”. De flesta möter inte hans blick utan 

går rakt förbi som om han inte fanns, men några få hälsar, några lägger slantar i hans mugg. 

Något senare står en äldre kvinna där tillsammans med honom samtidigt som han prövar några 

stickade vantar som hon haft med sig. Hans minspel skulle kunna tolkas som något besvärat men 

ändå artigt, tacksamt. Kanske önskar han att han hellre hade fått pengar att ta med sig hem till sin 

familj? Det är svårt att veta vad han tänker när han står där och prövar vantar, och vilka behov 

som är hans största, om man skulle fråga honom själv eller de som känner hans situation väl. 

 

Situationen som är beskriven fritt ur minnet är vanlig i de flesta städer i Sverige och våra 

grannländer just nu. Tiggande EU-medborgare, de flesta med romskt ursprung, har sedan 2012 ökat 

drastiskt i Sverige (SOU, 2016). Nöden och fattigdomen i andra delar av Europa har plötsligt 

kommit obehagligt nära, och ställer både samhälle, hjälporganisationer och privatpersoner inför 

nya utmaningar. EU-medborgarna har rätt att vara här tre månader i sträck utan några tillstånd på 

grund av EU:s bestämmelser om den fria rörligheten (EU-upplysningen 2016). De har däremot en 

ytterst begränsad rätt och möjlighet att ta del av det svenska välfärdssamhällets förmåner 

(Socialstyrelsen, 2015), exempelvis den sjukvård vi själva tar för givet. Enligt Högsta 

förvaltningsdomstolens praxis har den kommun som personen vistas i bara ansvar för akuta 

insatser, det vill säga när någon är i akut nöd (Sveriges kommuner och landsting, 2014). Att ta reda 

på mer om vad som görs utöver detta i Sverige för de personer som tigger här, och hur 

frivilligorganisationer och frivilligarbetare ser på situationen är relevant för socialt arbete. Det är 

relevant eftersom Sverige, vistelsekommunen och socialtjänsten har ett tydligt, om än begränsat, 

ansvar för de människor som befinner sig inom landets gränser. Det är också relevant med tanke 

på EU-medborgarnas mänskliga rättigheter och grundläggande behov, som behöver säkras även 

när de inte befinner sig i sitt hemland. Författarna till den här uppsatsen har sett det som viktigt att 

fånga upp ju frivilligarbetares bild av de individer som döljer sig bakom benämningen “tiggare”, 

eftersom det är de som möter dem i vardagen, hör deras berättelser, lär känna deras behov och som 

hjälper dem till läkaren när något akut inträffar. Genom att tillföra ökad kunskap om volontärernas 

och frivilligarbetarnas förståelse av de fattiga EU-medborgarna och hur de bör hjälpas, är 

förhoppningen att en kunskapslucka som finns på just detta område ska fyllas.  

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med frivilligarbetare från tre 

olika städer, som i sitt arbete har nära kontakt med EU-medborgare som tigger. Intervjuer har valts 

som metod på grund av möjligheten att fånga upp frivilligarbetarnas egen berättelse och det de 

själva tycker är viktigt. I uppsatsen används benämningen EU-medborgare på gruppen som 

uppsatsen vill undersöka, eller ibland romer, när gruppens etnicitet är relevant. Begreppet EU-

medborgare har valts på grundval av en avhandling av Chatty (2015) där författaren menar att ordet 

EU-medborgare signalerar att personen har rättigheter, till skillnad från benämningen EU-migrant 

eller tiggare som annars är vanligt. Respondenterna, det vill säga de som intervjuats, består 
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mestadels av frivilligarbetare som engagerar sig för EU-medborgarna just frivilligt och utan lön, 

men även av några som gör det i form av lönearbete. Respondenterna benämns därför i uppsatsen 

som frivilligarbetare, en benämning där båda kategorierna i detta fall avses.  

 

2. Syfte och avgränsning 

Syftet med denna studie är att få en bild av frivilligarbetares engagemang när det gäller stöd till 

gruppen “EU- medborgare som tigger i Sverige”. Studien kommer undersöka vad frivilligarbetare 

anser vara viktigt och vad som eventuellt kan förbättras eller förändras i det hjälparbete de utför. 

Eftersom frivilligarbetare träffar EU- medborgarna ofta är det tänkbart att de bildat sig en 

uppfattning om hur det stöd som ges, emottas av EU- medborgarna, men även vilka insatser som 

efterfrågas. Syftet är vidare att ta reda på hur frivilligarbetarna uppfattar individerna som tigger. 

Har hjälporganisationerna möjligen fördjupade kunskaper kring omständigheter som bör tas 

hänsyn till när det gäller gruppen tiggande EU- medborgare? Eftersom de flesta EU-medborgare 

som kommer till Sverige för att tigga är romer från Rumänien (SOU, 2016) har vi valt att inrikta 

oss på just den specifika gruppen. 

 

3. Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställningar utifrån ovanstående syfte blir följande: 

 

Hur stödjer man, enligt frivilligarbetare, bäst de EU-medborgare som kommer till Sverige för att 

tigga? 

Hur uppfattar frivilligarbetarna EU-medborgarna och deras situation?  

 

 

4. Bakgrund 

I detta avsnitt av uppsatsen redovisas först information om EU-medborgarna som kan vara till nytta 

för att förstå deras situation, både i hemlandet och i Sverige när de kommer hit för att tigga. 

Förutsättningar och omständigheter när det gäller migrationen tas upp under rubriken En 

“transnationell existens”. Därefter förklaras även romernas historia i korta drag eftersom den är 

viktig att förstå inför redovisningen av resultat och de teorier som valts för att analysera resultaten.  
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4.1  EU-medborgare som tigger i Sverige 

I januari 2015 utsåg regeringen en särskild utredare, Martin Valfridsson, som i form av nationell 

samordnare skulle vara ett stöd för hjälporganisationer, myndigheter, kommuner och landsting som 

kommer i kontakt med utsatta EU-medborgare som inte har uppehållsrätt i Sverige, utan vistas här 

tillfälligt under högst tre månader (SOU, 2016). I en slutredovisning från den nationella 

samordnaren (SOU, 2016) beskrivs hur utsatta EU- medborgare började komma till Sverige år 

2012 i syfte att söka arbete, plocka bär eller tigga. De tre åren som följde skedde en kraftig ökning 

av antalet personer. 2015 var det som flest personer i Sverige, då antalet uppgick till ungefär 5000 

individer.  De flesta kommer från Rumänien och Bulgarien och majoriteten av dem är romer. Att 

gruppen är utsatt och dessutom synlig i gatumiljö ställer det svenska samhället inför en ny slags 

utmaning enligt slutredovisningen. Utan uppehållsrätt finns mycket små möjligheter att få tillgång 

till det svenska välfärdssystemet och för att få uppehållsrätt behöver man ha ett arbete, eller stor 

möjlighet att få ett arbete här. Kommunerna har varit beroende av organisationer och frivilligas 

kraft och engagemang samt det humanitära arbete de utfört, eftersom rådande lagstiftning sätter en 

gräns för i vilken omfattning kommunens socialtjänst kan hjälpa till. Frivilligorganisationer har 

visat ett stort engagemang och vissa kommuner har backat upp dem med ekonomisk hjälp, medan 

andra inte haft den möjligheten. I slutredovisningen framhålls att varje medlemsstat inom EU har 

en skyldighet att bekämpa utanförskap och diskriminering hos sina medborgare och att Sverige inte 

kan ta över det ansvar som exempelvis Rumänien har för romerna. Däremot kan samarbete 

utvecklas och de organisationer i Sverige som arbetar för att förbättra romernas situation på 

hemmaplan bör. Enligt redovisningen bör svenskarna inte lägga pengar i koppen, utan hellre 

skänka de pengarna till de organisationer som arbetar för förbättringar i Rumänien. 

 

4.2 Rättigheter och stöd i Sverige 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har EU-medborgare som försörjer sig på att tigga i Sverige enbart 

rätt till den mest nödvändiga hjälpen i akuta situationer. Detta gäller dem som inte har några 

realistiska möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och på så sätt få 

uppehållstillstånd. Vad som är nödvändig hjälp bedöms från fall till fall av socialtjänsten i den 

kommun de befinner sig i. Det handlar ofta om att få resan tillbaka till sitt hemland betald eller om 

enstaka bistånd till boende och mat (Socialstyrelsen, 2014). Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) gjorde under 2014 en undersökning av alla Sveriges kommuner. Där framgår att den 

vanligaste hjälp kommunerna erbjuder EU-medborgarna är hemresa. Den hjälp som kom därnäst 

var att erbjuda akut logi, vilket 34 procent av kommunerna hade gjort. Det förekommer även 

rådgivning och ekonomiskt bistånd (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).  

 

Många av EU-medborgarna saknar sjukförsäkring i sina hemländer. Det innebär att de inte har rätt 

till subventionerad vård när de befinner sig här och alltså kan bli tvungna att betala tusentals kronor 

för vårdbesök, något de flesta självklart inte har råd med. En svensk kan lätt beställa det Europeiska 

sjukförsäkringskortet, som behövs för att få subventionerad vård i ett annat EU-land, på 

Försäkringskassans hemsida. För romerna i Rumänien är det inte alls lika lätt; administrativa 
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hinder, okunskap, utanförskap och diskriminering i hemlandet kommer i vägen (Mosskin, 2015). 

Många landsting har enligt Dagens Medicin (2015-04-16) tidigare bedömt att EU-medborgarna 

inte omfattas av lagen om vård för tillståndslösa, vilken ger rätt till subventionerad vård “som inte 

kan anstå”, det vill säga akutvård. Migranter utan EU-kort har därmed fått en faktura på hela 

vårdbeloppet, antingen i handen eller till sin hemadress. Socialstyrelsen uppdaterade sin riktlinjer 

till landstingen i april 2015. De nya riktlinjerna är att EU-medborgare som befinner sig i Sverige 

utan sjukförsäkringskort och försörjning i mer än tre månader kan betraktas som tillståndslösa och 

därmed omfattas av lagen (Socialstyrelsen, 2015). Det medför att de bara behöver betala en 

patientavgift på 50 kronor för akutvård, precis som papperslösa (Dagens Medicin, 2015-04-16). 

 

4.3 En “transnationell existens” 

Den fria rörligheten innebär att varje EU-medborgare har rätt att resa till ett annat EU-land och 

stanna där i högst tre månader utan att söka något särskilt tillstånd. För att få uppehållsrätt, som 

innebär att du kan stanna längre än tre månader, måste du däremot ha ett arbete, driva eget företag, 

studera eller bevisa att du är självförsörjande (EU-upplysningen, 2016), något som är svårt för de 

flesta EU-medborgare som kommer hit för att tigga. I studien The immigration of Romanian Roma 

to Western Europé: Causes effects, and future engagemant strategies som har utförts av det 

Rumänska Institutet för forskning om nationella minoriteter (Fozsto, Tesar & Tomo, 2014) 

beskrivs att migrationen är speciell på så sätt att de flesta lever i en “transnationell existens”. 

Benämningen syftar på att de fortsätter att ha kontakt med och återvända till familj och samhällen 

därhemma, och att människor och resurser rör sig i en ständig ström mellan migrationslandet och 

hemorten. Migrationen erbjuder potential för romerna att få det bättre ställt på hemmaplan enligt 

studien, bland annat genom att kunna investera i sina hus. Att många romer lever i en 

“transnationell existens” stämmer väl med en norsk forskningsrapport (Engebrigtsen, Fraenkel & 

Pop, 2014) där det också talas om en pågående rörelse mellan hemland och Norge för de tiggande 

EU-medborgarna.  

 

4.4 Situationen i Rumänien 

Hur ser då situationen ut i det land som många romer väljer att lämna tillfälligt för att åka och tigga 

till exempel i Sverige? Rumänien är ett av Europas fattigaste länder, trots sin bördiga mark och 

många industrier. Det präglas av stora sociala skillnader och korruption. Här finns världens största 

rombefolkning, som har mycket låg status i landet, och på många sätt diskrimineras och lever 

utanför samhället (Svenska FN-förbundet, 2016). Arbetslösheten hos romer och resande är på 

flertalet ställen i Europa märkbart högre än hos icke-romer. I Rumänien diskrimineras även romer 

med universitetsutbildning när det gäller anställningar och väldigt få företag deltar i de statligt 

subventionerade program som pågår för att öka anställningen av romer. Romska kvinnor har till 

och med ännu svårare att få ingång på arbetsmarknaden eftersom de diskrimineras både på grund 

av kön och sin etnicitet (Europarådet, 2012). Arbetslösheten för romer i Rumänien låg 2015 på 44 

% (Brentlin & Israelsson), medan Rumäniens arbetslöshet i stort låg på 6.8 % samma år (Eurostat, 
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2016). Så stor del som två tredjedelar av romerna lever under fattigdomsstrecket (Brentlin & 

Israelson, 2015). När det gäller skolgång handlar segregeringen om att barn som är romer eller 

resande många gånger separeras från de andra barnen och/eller får undermålig undervisning. De 

placeras många gånger i särklasser som egentligen är till för barn med funktionshinder. Romer och 

resande hoppar av skolan i mycket högre grad än andra barn. En av många orsaker är att romska 

föräldrar i vissa sammanhang förväntar sig att speciellt flickorna ska lämna skolan tidigt för att 

hjälpa till hemma (Europarådet, 2012). 

 

4.5  Romernas historia 

Det är inte bara i dagens Rumänien som romerna diskrimineras, de har en lång historia av 

diskriminering och utanförskap. Enligt en amerikansk historiker är deras folkslag även unikt genom 

att de aldrig kopplat sin kollektiva identitet till ett speciellt land eller geografiskt område 

(Appelbaum, 2011). På 1000-talet flydde romerna i olika vågor från en muslimsk invadering  av 

nuvarande Indien och Pakistan. På 1300-talet kom romerna, som från början är en indisk folkgrupp, 

till Europa. I Rumänien gjordes de snabbt till slavar för att förhindra att de flyttade vidare med de 

uppskattade kunskaper i metall, konstsnide, snickeri och musik de bar med sig. Slaveriet i 

Rumänien upphörde inte i praktiken förrän 1864. Förföljelse och frihetsberövande är en del av 

romernas historia, diskrimineringen har varierat i grad och utseende från land till land, men funnits 

där i stort sett överallt. Nazisternas folkmord under andra världskriget kan ses som ett fruktansvärt 

klimax på århundraden av förföljelse (SOU 2010:55). Romerna har inget eget skriftspråk men 

genom muntliga berättartraditioner finns misstänksamheten mot en fientlig omgivning nedärvd 

enligt Brentlin och Israelsson (2015).  

 

5. Tidigare forskning  

Här kommer ett urval av tidigare forskning att presenteras, som berör EU-medborgare som tigger. 

Den forskning som tagits med har ansetts vara relevant på något sätt för den här studien, och har 

delats in i tre olika ämnen under varsin rubrik. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

kunskapsluckor i forskningen och hur den här studien kan bidra för att minska de luckor som finns.  

5.1 Situationen i värdlandet och i Rumänien  

Flera relativt nya studier finns som kartlägger situationen för EU-medborgare som tigger i 

Skandinavien.  En stor kvantitativ studie av Djuve, Friberg, Tyldum och Zhang (2015) som nyligen 

utförts i de tre skandinaviska huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn, behandlar romska 

tiggares situation i dagsläget. Det som undersökts i studien är tiggarnas situation när det gäller 

exempelvis fattigdom, exploatering och diskriminering från skandinavier i värdlandet, men även 

jobbmöjligheter i Rumänien och hur politiska beslut i migrationsfrågor påverkar migration och 

anpassning. Den har ett jämförande perspektiv mellan de tre städerna, där vissa olikheter finns i 
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politiska beslut som påverkar EU-migranterna. Teorier om social identitet används för att förklara 

mönster och ställa upp hypoteser, och behandlar bland annat hur en ”oppositionell” identitet kan 

uppstå genom århundraden av förföljelse. Oppositionell identitet förklaras av Sjögren och Zenou 

(2007) som att förkasta beteenden och normer som är uttryck för den omgivande kulturen. Studiens 

resultat avfärdar, eller i något fall bekräftar, de myter som cirkulerat om tiggare i Skandinavien. 

Bland annat finner de föga stöd för att romer föredrar att tigga framför att ha ett vanligt jobb, och 

ser istället att svår fattigdom samt problem att få anställning driver många romer att söka sig till 

Skandinavien för att tigga. Det framkommer också att det är relativt vanligt att romerna utsätts för 

trakasserier av olika slag i värdlanden. Hur de tiggande romerna situation ser ut och hur de utnyttjar 

välfärdstjänster, hälsovård och hjälpåtgärder har undersökts i en kvalitativ norsk studie 

(Engebrigtsen, Frankel & Pop, 2014) där både norska och rumänska forskare medverkat. I studien 

framkommer att det är frivilligorganisationerna i Norge, precis som i många andra länder, som 

sörjer för ett minimum av välfärd till de personer som tigger. Många av organisationerna upplever 

att de har kapacitetsproblem och önskar att de kunde göra en större insats för den ökande gruppen 

av fattiga migranter. Det största behovet enligt rapporten är sovplatser.  

 

När det gäller situationen i Rumänien framhåller Engebrigtsen et. al. (2014) att en exkludering från 

välfärdstjänster och marginalisering i Rumänien håller kvar den romska befolkningen fattigdom 

och gör dem extra sårbara för utnyttjande. Djuve et. al (2015) beskriver att romerna marginaliseras 

från arbetsmarknaden både i Rumänien och i resten av Europa. De flesta lever i fattigdom och med 

extremt låg standard på sina bostäder, även om det finns enstaka “romska palats” i Rumänien. 

Enligt lokala informanter i studien har pengarna till dem tjänats in genom att sälja metall från 

övergivna fabriker under tiden efter kommunismens fall, inte genom att tigga i Europa som är en 

vanlig myt. Även Fozstó et. al. (2014) bekräftar i sin studie att romerna ofta utsätts för 

myndigheternas likgiltighet och/eller diskriminering.  

 

5.2 Vårdbehov och hälsa 

Hur individerna själva upplever att den fysiska och mentala hälsan påverkas av att tigga har 

undersökts kvalitativt i en svensk masteruppsats med det talande namnet This money begged here 

is paid with blood (Gaga, 2015). Studien, som utförts genom intervjuer med romer som tigger i 

Uppsala, visar på att hälsan påverkas negativt av det hårda tiggarlivet i form av nya sjukdomar och 

tillstånd, men även genom att redan existerande hälsoproblem förvärras. Romerna i studien 

rapporterar också försämrad mental hälsa genom oro för trakasserier och på grund av den 

marginalisering som tiggandet skapar. Natthärbärget i Uppsala sågs däremot som en källa till glädje 

för respondenterna. Eftersom tillgången till hälsovård är mycket begränsad för dessa romer i 

Sverige hittar de olika copingstrategier för att klara av ohälsan på andra sätt, och fortsätter många 

gånger att tigga trots besvär med hälsan. Carlsson och Ekblad (2014) har också undersökt 

självupplevd hälsa hos EU-migranter i Sverige, men koncentrerat sig på psykisk och reproduktiv 

hälsa hos kvinnor de fick kontakt med på två av Stadsmissionens boenden i Stockholm. De fann 

att gynekologiska problem var vanliga och att många upplevde stress på grund av sin situation. I 

likhet med Gagas studie (2015) kunde de se ett mönster där migranterna offrade sin hälsa för att 
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överleva ekonomiskt och att vårdbehovet inte tillgodosågs eftersom sjukförsäkring och EU-

sjukförsäkringskort behövs för att få subventionerad vård. 

 

5.3 Olika aspekter av migration 

I Fozsto et. al:s studie (2014) har motivation, upplevelser och framtidsplaner hos rumänska romer 

som migrerar undersökts med hjälp av en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder, bland 

annat observationer, intervjuer, frågeformulär och arkivinformation. De slutsatser som dras i 

studien är bland annat att migrationen ger en  möjlighet för romerna att få det något bättre ställt i 

Rumänien.  En annan slutsats i studien är att den rumänska staten verkar inkapabel och ofta 

omotiverad att ta hand om frågor som rör romernas migration till andra länder, och att myndigheter 

ofta diskriminerar romer som nämnts tidigare. Bristerna i hemlandet medför att romerna ofta måste 

förlita sig på icke-statliga organisationer, sig själva och sitt kontaktnät, vilket kan ge som sidoeffekt 

att deras identitet “skärps” och att de distansierar sig från andra grupper i samhället. Flexibiliteten 

och rådigheten som blir en effekt av att de till stor del måste lösa sin situation utan hjälp från stat 

och myndigheter kan enligt författarna även ge fördelar när det gäller att klara av svårigheter i 

migrationsprocessen. Teorier om coping används för att analysera hur copingstrategier, som 

utvecklas genom stigmatisering och marginalisering, kan ge relativa fördelar gentemot den lokala 

majoritet som migrerar till västeuropa. 

Hur vi benämner dem som behöver hjälp, i det här fallet de migrerande romerna, är också intressant 

i socialt arbete. Chatty (2015) beskriver i sin avhandling Migranternas medborgarskap: EU:s 

medborgarskapande från Romförhandlingarna till idag, hur vi använder oss av olika termer när vi 

beskriver de individer som kommer hit för att arbeta på gatorna. Hennes syfte med avhandlingen 

är att undersöka hur EU gör medborgare av migranter som ska förstås som medborgare just för att 

de är migranter. Precis som andra beskrivningar som rör sociala frågor, är termerna vi använder för 

att beskriva människor som rör sig över gränser aldrig neutrala. Att benämna någon som EU-

medborgare istället för EU-migrant, signalerar att vederbörande har rättigheter. En medborgare 

innehar rättigheter som staten måste respektera, medan en migrant enbart har de rättigheter som 

staten väljer att tilldela honom eller henne. Engebrigtsen (2012) är inne på ett liknande spår i sin 

forskningsrapport som analyserar den norska tiggardiskursen. I rapporten vill hon introducera  ett 

nytt perspektiv, nämligen en diskurs om hur de fattiga EU-medborgarnas mänskliga rättigheter ska 

kunna säkras. EU-medborgare benämns idag ofta  EU-migranter enligt Chatty (2015) vilket för 

några år sedan var en otänkbar benämning. Det används numera även av de organisationer som är 

engagerade i dessa individers rättigheter. Ordet migrant är inget neutralt ord, enligt avhandlingen, 

utan normativt laddat med ett innehåll som rör säkerhet. En medborgare är någon som ska skyddas, 

medan en migrant kan utgöra ett potentiellt hot. 
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5.4 Kunskapsluckor i forskningen 

Upprättandet av FEAD (Fund for the European Aid to the Most Deprived) är ett led i EU:s mål att 

minska fattigdom och social utestängning (Europeiska socialfonden, 2015). Enligt den svenska 

inventeringen (Europeiska socialfonden, 2015) av forskning och kunskap rörande FEAD:s arbete 

saknas forskning när det gäller hur det på bästa sätt går att stödja målgruppen i det land de migrerat 

till. Detta stämmer med upplevelserna vid förarbetet till den här uppsatsen, då det exempelvis har 

varit svårt att finna någon forskning som handlar enbart om organisationer som hjälper EU-

medborgare, och om deras metoder för att göra det. Organisationerna  finns dock med och  beskrivs 

som viktiga i flera studier som hittats, bland annat i den norska studien av Engebrigtsen et. al (2014) 

som nämnts ovan, där även personal från frivilligorganisationer intervjuats. Däremot finns skrifter 

framtagna av frivilligorganisationer där metoder finns med (Europeiska socialfonden, 2015). 

Utöver det går också en kandidatuppsats av Pålsson och Olsson (2015) att hitta, som är “en 

fallstudie av ett idéburet offentligt partnerskap gällande EU-medborgare” med inriktning på 

ledning och styrning. Studiens syfte är att undersöka samarbetet mellan Göteborgs kommun och 

tre frivilligorganisationer gälllande EU-medborgare. Detta visar på att det skulle det behövas mer 

studier som tydligare inriktats på hur olika organisationerna arbetar med de tiggande 

migranterna/EU-medborgarna och vad de upplever behöver förbättras. Vår studie kan genom att 

söka svar på frågeställningen “Hur stödjer man, enligt frivilligarbetare, på bästa sätt de EU-

medborgare som kommer till Sverige för att tigga?” bidra till att minska kunskapsluckan som 

FEAD identifierat.  

 

6. Teori 

I det här avsnittet presenteras teorier och begrepp som är relevanta för att förstå och analysera 

resultatet i den kvalitativa undersökning som utförts. De två huvudteorier som valts presenteras 

under varsin rubrik med hjälp av litteratur och studier som beskriver dem. 

6.1 Empowerment 

Moula (2009) ifrågasätter varför de flesta socialarbetare sitter och väntar på individer som har 

problem, istället för att ägna sig åt förebyggande arbete. Han påstår att människor har kapacitet att 

inhämta nya livskunskaper och använda kunskapen när det behövs. Detta kallar Moula för 

”empowerment genom lärande”. Han anser att lärande, empowerment och förändring hör ihop och 

spelar en stor roll i socialt arbete. Genom hela livet är det viktigaste som händer i interaktionen 

mellan omvärlden och individen lärandet. I alla miljöer får, även den äldre, individen nya 

kunskaper som anpassas till olika miljöer. Empowerment kan ses som en form av 

förändringsprocess där individen lär sig upptäcka de inneboende kapaciteterna för att lösa problem 

och bli oberoende av professionell hjälp (Moula, 2009). 
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Empowerment hänger enligt Askheim & Starrin (2007) samman med begreppen tillit, delaktighet, 

socialt stöd, kompetens, medborgarskap och deltagande med mera. I ordet empowerment ingår 

ordet “power”, vilket kopplas till kraft, makt och styrka. De flesta vill känna sig kraftfulla och 

starka och ha makt över livet. Adams (1990, s.17) skriver att ordet empowerment betyder 

“becoming powerful”, men att det kommit att få en mycket större och bredare betydelse i socialt 

arbete där både teori och praktik ingår. Empowerment är således ett populärt begrepp som har ett 

oklart innehåll.  

 

Det finns olika teoretiska infallsvinklar av empowerment, men sällan ses begreppet i praktiken i 

renodlad form. En av de teoretiska infallsvinklarna är ”empowerment som etablering av motmakt”. 

Denna variant av empowerment fokuserar enligt Askheim och Starrin (2007) på den enskilde 

individens livssituation samt de strukturella förhållandena i samhället. Målet är att stärka gruppen 

och individen så att det ger kraft att förändra villkoren som försatt dem i en maktlös eller svag 

position. Genom att få igång processer stärks självkontrollen vilket ökar individernas 

självförtroende och stärker självbilden. Det leder också till ökade kunskaper och färdigheter. Man 

utgår alltså ifrån synsättet att individens position i samhället inte är given av naturen, utan ett 

resultat av historiska och människoskapta processer. Eftersom förhållandena är skapta av 

människor är de möjliga att förändra. Det är just även detta som är det centrala inom denna variant 

av empowerment, nämligen att skapa en medvetenhet hos den enskilde individen att det finns ett 

samband mellan samhälleliga, yttre, förhållanden och den egna livssituationen. Det är även av stor 

vikt att påvisa att många delar samma problem. Det ökade medvetandet ska därefter leda till 

handlande i någon form (Askheim & Starrin, 2007). 

 

Effekten när empowerment framställs som en motmakt, blir att man försöker man stärka individen 

och utrusta honom eller henne med personliga resurser för att möjliggöra ett förverkligande av 

grundläggande målsättningar som rättvisa, kontroll och jämlikhet. Den inriktning som då blir 

aktuell kallas för terapeutisk position. När fokus ligger på just förstärkning och kraft finns risken 

att empowermentbegreppet reduceras till att enbart en individuell psykologisk process och 

maktperspektivet kommer i skymundan (Braye, 2000). Rådande strukturellt förhållande som 

orsakar marginalisering eller förtryck och de politiska dimensionerna läggs åt sidan i processen 

och analysen, och empowerment som begrepp avpolitiseras (Askheim & Starrin, 2007). Risken 

finns att empowerment med denna inriktning alltmer kommer att ses som ett individuellt 

självförverkligande, och att kopplingen som finns till sociala relationer eller strukturer går förlorat 

(Becker, 2005). Lord och Hutchington (1993) poängterar just att empowerment inte bara handlar 

om individen utan om ömsesidigt stöd för att stärka varandra. Det handlar om att arbeta individuellt 

och kollektivt mot förändring genom att få kraft att förändra och förstå omgivningen och sig själv.  

 

Den inriktning som kallas för liberal styrningsstrategi, grundar sig på att individen tros ha en 

inneboende ansvarighet, autonomi och förmåga att göra egna självständiga val. Men det finns också 

en syn på individen att dessa inneboende egenskaper inte är förverkligade, utan hindras av olika 

blockeringar (Askheim & Starrin, 2007). Det sociala arbetet enligt detta perspektiv handlar således 

om att väcka de inneboende egenskaperna till liv för att möjliggöra en individuell utveckling. Det 

handlar om att ta fram individens ”sanna jag”, som tros finnas bakom drogmissbruk, apati eller 
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andra sociala avvikelser. (Villadsen, 2003). Enligt Askheim (2007) finns det kritiska röster som 

anser att individen framställs som ovetande om sina faktiska möjligheter och socialarbetarens 

uppgift blir den som upplyser klienten om vilka kunskaper som är nödvändiga för att kunna göra 

realistiska och självständiga val. De som är utstötta internaliserar rådande sanningar, och 

underkastar sig åsikterna om vilka egenskaper en kompetent samhällsmedlem har. Detta kallas 

enligt Foucault för subjektifiering (Villadsen, 2003). I övrigt finns det kritik mot den 

individorienterade, terapeutiska vinklingen av empowerment, som även återfinns i inriktningen 

”den terapeutiska positionen”. Delar av det perspektivet är alltså även giltigt för ”empowerment 

som liberal styrningsstrategi” (Askheim & Starrin, 2007). 

 

6.2 Generaliserad tillit och socialt kapital 

Tillit är inget enkelt begrepp men har bland annat definierats som att utifrån positiv tilltro och 

positiva förväntningar på någon annan, alternativt andra människor generellt, ha intentionen att 

acceptera sårbarhet (Rotter, 1967). Det kan också beskrivas som ett “socialt klister” som på olika 

nivåer i samhället främjar kollektiva mål (Van Lange, 2015). Socialt kapital är ett begrepp som 

hänger nära samman med tillit. Det definieras av Rothstein (2010) som “tillgångar i form av breda 

sociala nätverk med hög tillit mellan aktörerna”. Rothstein (2003) menar att det är graden av tillit 

till medmänniskorna i samhället som bör ses som den viktigaste ingrediensen i socialt kapital. I sin 

bok Sociala fällor och tillitens problem (Rothstein, 2003) talar han om “den sociala fällans logik”. 

Den handlar om att personer kommer att fortsätta att handla illojalt, även när det är emot deras 

principer, när de på goda grunder tror att nästan alla andra omkring dem handlar oärligt och illojalt. 

Rothstein menar att socialt kapital är den resurs som behövs för att ta sig ur denna fälla.  

 

Generaliserad tillit är ett konstrukt som är mycket viktigt inom forskning och litteratur om tillit. 

Enligt Nannestad (2008) och Putnam (2000) kan det definieras som den tillit människor har till 

andra i största allmänhet. Van Lange (2015) beskriver i sin artikel Generalized Trust: Four Lessons 

From Genetic and Culture  viktiga saker som går att lära om generaliserad tillit utifrån den senaste 

forskningen. Han menar att generaliserad tillit har mer med kultur att göra, än med ärftlighet eller 

gener. Skillnader mellan samhällen med hög tillit och de med låg tillit, verkar hänga samman med 

bland annat jämlikhet och korruption. I länder med stor jämlikhet och låg korruption, exempelvis 

Sverige, finns det en hög generaliserad tillit, medan länder med motsatt förhållande uppvisar lägre 

grader av generaliserad tillit. Van Lange beskriver också att en sund dos av generaliserad tillit är 

bra för samarbete och framgång. Känslor av tillit motiverar till samarbete och hjälper till att 

upprätthålla och bevara tilliten även i större grupper. Carter och Weber (2010) har i sin forskning 

fått fram resultat som pekar på att hög tillit även gör det lättare för människor att korrekt kunna 

bedöma andras tillförlitlighet. Enligt Rothstein (2011) har SOM-institutet i Göteborg mätt den 

generaliserad tilliten eller sociala tilliten i Sverige sedan 1996. Detta gör man genom att bland 

annat ställa frågan “Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i 

allmänhet?”, där respondenter får gradera sin tillit på en tiogradig skala i en enkätundersökning 

(Rothstein, 2010). Den generaliserade tilliten mäts i många länder och Henriksson (2012) beskriver 

att Danmark och Sverige visar ovanligt höga värden på generaliserad tillit, och har visat det ganska 
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konstant under en lång tid. Medborgarna i dessa länder är också mest engagerade i 

frivilligorganisationer (Rothstein, 2010).  

 

Vissa olikheter finns i tankarna om tillit och socialt kapital, exempelvis mellan Putnams och 

Rothsteins tankar om tillit. Putnam (2000) menar att det är deltagandet i frivilligorganisationer och 

sociala nätverk som förklarar skillnaden i tillit mellan olika samhällen, medan Rothstein (2003) 

menar att det mer beror på opartiska politiska insitutioner. Rothstein och Eek (2009) jämför i en 

studie respondenter i Rumänien, där den generella tilliten är låg på grund av korruption och 

ojämlikheter, med respondenter från Sverige. Den visar att upplevd korruption från myndigheter 

inte bara gör att tilliten till just dessa minskar, utan även tilliten till människor i största allmänhet. 

Nannestad och Svendsen (2005) visar i empiriska studier att övertygelsen om att alla blir rättvist 

och jämlikt behandlade av de myndigheter som företräder välfärdstaten, ökar den generaliserade 

tilliten, speciellt bland etniska minoriteter. Det går att se det som att staten med sina organisationer 

fungerar som modeller för pålitlighet (Rothstein, 2003).  

 

Som nämnts ovan har även kulturen betydelse för den generaliserade tilliten. Rothstein (2003) talar 

i sin bok om ett kollektivt minne, vilket skapar ett “vi” och ett “de”. Det kollektiva minnet gör att 

en grupp kan dela upplevelser av förtryck, nederlag och orättvisor mellan varandra och att dessa 

upplevelser bevaras över tid. Minnet behöver inte bara bero på det som skett i historien, utan kan 

också vara strategiskt skapat av eliten för att fylla deras syften. Det kollektiva minnet får betydelse 

för individens handlande och hur pålitlig den anser att omvärlden är. Halbwachs (1992) beskriver 

på liknande sätt att upplevelser av att bli illa behandlad eller väl behandlad kan överföras från 

individ till individ, och att den generaliserade tilliten därför inte behöver spegla individens 

personliga upplevelser utan kan handla om andras upplevelser som överförts. Uslaner (2002) menar 

till och med att de kollektiva erfarenheterna har starkare inverkan på den generaliserade tilliten än 

vad de personliga upplevelserna har.  

 

7. Metod 

Följande avsnitt beskriver hur processen i undersökningen eller studien ser ut. Här beskrivs hur 

urval, datainsamling, genomförande av intervjuer och analys av data har gått till i studien.  Därefter 

följer en förklaring av hur kvaliteten kan bedömas i kvalitativa undersökningar samtidigt som 

kopplingar görs till just denna studie. Slutligen diskuteras etik och vilka etiska ställningstaganden 

som gjorts.  

 

7.1 Urval 

Urvalet till intervjuerna skedde genom sökning på internet där flera organisationer eller grupper, 

som genomför mer eller mindre organiserat hjälparbete för tiggande EU-medborgare, hittades. För 

att få spridning i undersökningen valdes tre olika städer i södra delen av Sverige ut. Efter att kontakt 
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tagits med organisationsföreträdare, utfördes intervjuer på plats i respektive stad, med sju olika 

personer. Hur många personer som behövs till en kvalitativ intervju hänger samman med 

undersökningens syfte. Det är lätt hänt att antalet personer som intervjuas i kvalitativa intervjuer 

antingen blir för stort eller för litet. Om antalet är för stort är det svårt att göra ingående tolkningar 

av materialet. Är det för litet är det svårt att göra jämförelser mellan grupper eller generalisera 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Med detta i åtanke föll valet på sju respondenter. Om det visat sig att 

materialet efter dessa sju intervjuer inte varit omfattande nog hade möjligheten funnits att göra 

några intervjuer till. Dock visade sig detta antal ge ett fullgott material utifrån undersökningens 

syfte, och den beräknade tidsåtgången för transkribering av de samma var relevant i förhållande 

till uppsatsens omfattning. Respondenterna som deltog i undersökningen var i olika åldrar, från ca 

25- 65 år, och könsfördelningen förhållandevis jämn. De har alla träffat EU-medborgarna i sitt 

arbete under minst två års tid. Vissa har betydligt längre erfarenhet än så. Respondenterna utgjordes 

både av volontärer och löneanställda i en organisation. Detta var ett medvetet val eftersom det då 

fanns möjlighet att avgöra om svaren skiljde sig beroende av vilken position i organisationen 

personen ifråga innehade. När man väljer informanter i kvalitativa undersökningar är 

utgångspunkten lämplighet enligt Johannessen och Tufte (2010). Det sker genom ett strategiskt 

urval, vilket innebär att det gjorts ett medvetet val när det gäller vilka som ska delta i 

undersökningen. 

7.2 Datainsamling 

I denna studie består insamlad data av semistrukturerade intervjuer, som tillhör de kvalitativa 

intervjumetoderna. Fördelen med kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011) flexibiliteten och 

möjligheten att vara följsam gentemot de svar som intervjupersonen ger. Av den anledningen, och 

för att få ett större djup och möjlighet att fånga frivilligarbetarnas kunskaper, åsikter och syn på 

saker och ting, föll valet på just intervju. När en semistrukturerad intervju genomförs används en 

lista, en så kallad intervjuguide, över specifika teman som ska beröras under intervjun. Trots guiden 

har respondenten stor möjlighet att fritt utforma svaren. Ordningen på frågorna behöver inte följa 

samma ordning som i guiden, och ibland läggs ytterligare frågor till, i form av följdfrågor (Bryman, 

2011). Det kan vara en fördel om intervjuaren har skaffat sig förkunskaper i ämnet och är förberedd 

på det område som ska undersökas (Patel & Davidson, 2011). Detta gjordes inför intervjuerna, i 

form av studier av bland annat tidigare forskning. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör en 

tematisering göras som förberedelse till en intervju. Tematisering innebär ett teoretiskt klargörande 

av de teman som ska undersökas och en formulering av forskningsfrågor. Tematisera innebär alltså 

att syftet med intervjustudien klargörs. Inför intervjuerna i denna undersökning utformades en 

tämligen omfattande intervjuguide (Bilaga 1) i syfte att täcka in alla områden som eventuellt skulle 

visa sig användbara i ett senare skede. Frågorna i intervjuguiden utformades efter vilka teman som 

var av intresse att undersöka. Den kvalitativa metoden tillåter forskaren att låta informanterna styra 

vilken information som framkommer, vilket kan möjliggöra upptäckten av förhållanden som inte 

tänkts på från början (Johannessen & Tufte, 2010). I kvalitativ forskning finns en vilja att uttrycka 

eller se handlingar, händelser, värden och normer utifrån respondenternas eget perspektiv (Bryman, 

1997). Dock är det så att alla samtal högst troligt färgas av många faktorer som är omöjliga eller 
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svåra att överbrygga för intervjuaren, och det är inte alltid möjligt att mötas på lika villkor i ett 

samtal (Patel & Davidson, 2011). 

7.3 Genomförande 

Informationen som framkommer under en intervju är beroende av relationen mellan deltagarna. 

Det finns flera omständigheter som kan påverka intervjun negativt eller positivt. En av dessa är 

platsen där samtalet genomförs. Om respondenten inte känner sig hemma på den platsen kan 

samtalet anta formen av en examenssituation (Johannessen & Tufte, 2010). Intervjuerna 

genomfördes där respondenterna önskade, oftast var detta den lokal som organisationen förfogade 

över, och således ett ställe där respondenten kände sig trygg. Samtalen, som genomfördes under 

april månad, spelades in med hjälp av mobiltelefon. De pågick i allt från 35-65 minuter och bestod 

alltid av två deltagare, respondent och intervjuare. Sett ur den intervjuades synvinkel kan det 

kännas som ett maktövergrepp om det är två personer som intervjuar. Det blir lätt så att den 

intervjuade hamnar i underläge, vilket måste undvikas. I vissa situationer kan det dock vara 

lämpligt med fler intervjuare (Trost, 2010). Det bedömdes i denna studie vara tillräckligt med en 

intervjuare och det utgjorde då också en mindre risk för att respondenten skulle känna sig i 

underläge. Intervjuerna delades upp mellan författarna och en av författarna utförde fler intervjuer 

än den andra, men transkribering och analys är sammanställt av båda två.  Under samtalens gång 

ställdes följdfrågor för att klargöra eventuella ståndpunkter, samt fördjupa förståelsen kring olika 

teman. Efter intervjuernas genomförande transkriberades desamma till skriven text. 

Transkriberingen skedde ordagrant och eventuella känslouttryck eller pauser markerades i texten. 

7.4 Analys av data 

Intervjumaterialet analyserades enligt induktiv tematisk metod som beskrivs av Braun och Clarke 

(2006), vilket innebar att transkriptionerna genomsöktes för att hitta mönster eller teman. En 

induktiv tematisk analys förutsätter att det inte finns några i förväg uppsatta ramar eller teoretiska 

föreställningar när teman plockas ut. Teman fångar det som är viktigt i materialet, och står i relation 

till undersökningens syfte. Det är en flexibel analysmetod som är lättillgänglig även för dem som 

inte har så stor erfarenhet av kvalitativ forskning (Braun & Clarke, 2006). Anledningen till att valet 

föll på tematisk analys var i första hand att det passade syftet med undersökningen, men det var 

även en fördel att metoden var möjlig att lära sig behärska även för nybörjare. Det fanns inga i 

förväg uppsatta teoretiska ramar, men det fanns en viss inriktning eftersom det intressanta var att 

undersöka stödet som frivilligarbetarna ger. Alltså var en betydande del av frågorna inriktade mot 

ämnet stöd och hjälp. 

 

Analysprocessen startade med en noggrann genomläsning av intervjumaterialet. Författarna läste 

individuellt igenom alla texter flera gånger och bekantade sig med texterna vid upprepade tillfällen 

med förhoppningen att återkommande teman då skulle framträda, vilket de även gjorde ganska 

omgående. Det fanns även en önskan att författarna inte skulle påverka varandra i sökandet efter 

teman. Tanken med detta var att ge analysen större trovärdighet. Materialet kodades genom 

markeringar i texten. Teman skapades, mönster och övergripande begrepp, som kunde tänkas vara 
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av intresse för mer ingående analys, plockades ut och skrevs ner samt ordnades i tematiska 

scheman. Från början var det ett stort antal teman, men dessa reducerades eller slogs under arbetets 

gång ihop till ett mindre antal. Analysen som gjordes följde i stort sett alla de moment som Braun 

och Clarke (2006) beskriver i sin steg- för- steg- guide, och som kan sammanfattas i följande 

punkter: 

1.) Göra sig bekant med datan. 

2.) Hitta de första koderna. 

3.) Identifiera teman. 

4.) Granska funna teman. 

5.) Namnge och definiera teman. 

 

Teman skapades som berörde olika ämnen, men också hängde samman på många sätt och 

bedömdes svara mot undersökningens syfte. Det fanns en viss överlappning, när det gäller vissa 

teman, men de fyllde olika syften, och relaterade till varandra på ett sätt som gynnade analysen. 

Braun och Clarke (2006) beskriver det som en svaghet om teman i en analys överlappar i för hög 

grad, eller om de inte är tillräckligt sammanhängande och inte kan härledas till en central aspekt 

eller ide´. Det är även ett misslyckande om analysen misslyckas med att fånga flera olika aspekter 

av datan, eller om en stor del av materialet inte kan användas. Slutligen sammanfattades materialet 

under tillhörande tema och citat som belyste temat på ett bra sätt valdes ut. Detta gjordes genom 

att hela texten genomsöktes på nytt och text som tillhörde respektive tema plockades ut. Under de 

senare stegen i processen sattes även de teoretiska ramarna för analysen. De teorier som valdes ut 

för detta arbete var, som beskrevs i föregående avsnitt, empowerment- teorier och teorier om tillit 

eftersom dessa visade sig väl användbara i analysen av empirin. Innan analysen läste författarna in 

sig väl på litteratur och forskning som behandlade de båda teorierna. Därefter genomsöktes 

transkriptioner och resultat för att hitta kopplingar och samband som kunde härledas till, och 

förklaras genom teorierna.  

 

7.5 Studiens äkthet och tillförlitlighet 

Många forskare anser enligt Bryman (2011) att kvalitativa undersökningar ska värderas och 

bedömas utifrån andra kriterier än de som är vanliga inom kvantitativ forskning. Bryman (2011) 

beskriver två grundläggande kriterier som kan användas som bedömning av kvalitativa studier, 

nämligen äkthet och tillförlitlighet. Tillförlitligheten har i sin tur fyra olika delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

När det gäller äkthet kan det bland annat handla om att ge en rättvisande bild av de åsikter som 

uttryckts av de människor som studeras (Bryman, 2011). I denna studie handlade det om att ge 

rättvisa åt erfarenheter och uppfattningar som de intervjuade frivilligarbetarna givit uttryck för. 

Enligt ett socialkonstruktionistiskt tankesätt är alla människor medskapare till sina sociala 

sammanhang och sanningar konstrueras i samspel med andra människor (Payne, 

2005).  Intervjuerna kan i enlighet med det ses som ett samspel mellan intervjuare och respondent, 
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som skulle blivit annorlunda om en annan person intervjuat respektive svarat. När intervjuerna 

analyserades i syfte att skapa teman och finna viktiga ämnen att beskriva i uppsatsen, påverkades 

även det av vilka som utför analysen. Det fanns en medvetenhet om detta när intervjuer och 

analyser gjordes, och det var en tillgång att två olika individer utförde studien, och ofta utgick från 

två relativt olika perspektiv och tankesätt i analyser och diskussioner kring det insamlade 

materialet.  

 

Det första kriteriet för tillförlitlighet som nämndes ovan var trovärdighet. Trovärdighet innebär 

enligt Bryman (2011) bland annat att utföra studien efter de regler som finns, något denna studie 

strävat efter. En annat kriterium är överförbarhet (Bryman, 2011). För att skapa detta menar Geertz 

(1973) att man behöver ha täta beskrivningar av en miljö för att andra personer ska kunna bedöma 

hur överförbart resultatet är till andra miljöer. I denna studie var intentionen att ha en tät 

beskrivning,som tydligt visar de uppfattningar och upplevelser frivilligarbetarna beskrev, genom 

att redovisa många olika citat och förklaringar i resultatet. Pålitlighet handlar enligt Bryman (2011) 

bland annat om att redogöra noggrant för alla faser av forskningsprocessen, något som var 

intentionen med det ganska långa och utförliga metodavsnitt i uppsatsen. När det gäller kriteriet att 

kunna styrka och konfirmera resultaten menar Bryman (2011) att det exempelvis handlar om att 

inte låta personliga värderingar eller en viss teori påverka utförande eller slutsatserna av en 

undersökning. Detta uppfylldes  genom att ingen speciell teoretisk inriktning styrde när vi 

påbörjade studien. De teorier som valdes hade i enlighet med ett induktivt arbetssätt, en 

utgångspunkt i  de teman vi skapade utifrån vad vi uppfattade som viktigt i syfte att ge svar på 

forskningsfrågorna. Vi gör inga anspråk på att kunna koppla bort våra egna värderingar, vår 

förförståelse eller den kontext vi befinner oss i, men hade som mål  att det var materialet eller 

empirin som skulle vägleda oss.  

 

7.6 Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer ska forskaren innan en vetenskaplig 

undersökning  alltid väga det förväntade värdet av kunskapstillskottet mot de eventuella risker som 

kan tänkas drabba undersökningslämnare/ deltagare eller tredje person, i form av negativa 

konsekvenser. Forskaren ska beakta kortsiktiga, såväl som långsiktiga följder. Olika krav ställs på 

forskare. Ett är det så kallade forskningskravet, vilket innebär att de kunskaper som finns 

tillgängliga fördjupas och utvecklas samt att metoder förbättras. Ett annat uppförandekrav som 

ställs på forskaren är individskyddskravet, som bland annat fastslår att individer inte får utsättas 

för kränkning, psykisk eller fysisk skada. Det kravet utgör en självklar utgångspunkt för 

forskningsetiska överväganden. Det finns fyra allmänna krav på forskningen där individskyddet 

konkretiserats, nämligen:   

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från deltagare eller uppgiftslämnare. 

Deltagaren bestämmer själv över sin medverkan.   
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Informationskravet säger att deltagare/uppgiftslämnare ska informeras om vilka villkor som 

gäller när det handlar om deras deltagande. De ska upplysas om att de när de vill kan avbryta sin 

medverkan utan negativa följder, och att deltagandet bygger på frivillighet. 

Nyttjandekravet fastställer att personuppgifter som är insamlade för forskningsändamål inte får 

utlånas eller användas i icke- vetenskapliga syften eller för kommersiellt bruk. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren hanterar all information om identifierbara personer 

på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående. Det gäller i synnerhet uppgifter som 

är av etiskt känslig karaktär. (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Examensarbeten vid Högskolan i Jönköping ska hålla den etiska standard som gäller för forskning, 

även om examensarbeten normalt sett inte räknas som forskning (Hälsohögskolan i Jönköping, 

2016). Innan det genomfördes några intervjuer gjordes Högskolan i Jönköpings etiska 

egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar. Etiska frågeställningar 

diskuterades  med  handledare,  och möjliga etiska problem som skulle kunna uppkomma vid  

intervjuerna, och i arbetet i stort, identifierades. Informationskravet uppfylldes genom att ett 

informationsbrev (Bilaga 2) formulerades där det informerades om författarna och deras 

kontaktuppgifter, vad undersökningen handlade om samt att den var helt frivillig att delta i. 

Information i enlighet med konfidentialitetskravet och nyttjandekravet fanns även med. Brevet 

redogjorde i stora drag för vad undersökningens syfte var, vilken typ av information som deltagarna 

förväntades lämna, samt att allt material från intervjuerna skulle användas på ett sådant sätt att inte 

deltagare, eller geografiska platser skulle kunna identifieras. Det gavs även information om att det 

inspelade materialet enbart skulle vara tillgängligt för författarna under tiden som undersökningen 

pågick, och därefter raderas (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Intervjudeltagarna fick 

även reda på hur lång tid intervjun beräknades ta, att den skulle spelas in samt deras rättighet att 

själva sätta ramarna för intervjun. Informationsbrevet fick flertalet intervjudeltagare ta del av, via 

mail eller i pappersform, innan intervjun ägde rum. Innan intervjuerna påbörjades gick intervjuaren 

tillsammans med deltagaren igenom informationsbrevet (Bilaga 2) för att få en försäkran om att 

hon eller han verkligen tagit del av informationen och förstått vad samtycket innebar. Därefter fick 

deltagaren skriva under ett samtycke (Bilaga 3) och således uppfylldes även samtyckeskravet. 

Med hänsyn till deltagarna i undersökningen valdes att i så stor utsträckning som möjligt följa de 

forskningsetiska riktlinjer som vetenskapsrådet fastställt. Eftersom studien bland annat undersöker 

frivilligarbetares  uppfattning om gruppen tiggande EU- medborgare, och det analyserade 

materialet består av deras utsagor om gruppen ifråga, finns alltid en risk att den bild som 

frivilligarbetarna ger är felaktig eller inte tillräckligt nyanserad. Studien behandlar en grupp, 

tiggande EU- medborgare, som inte själva kommer till tals och författarna har ett stort ansvar när 

det gäller tydligheten kring vem det är som uttrycker en viss åsikt. Den information om EU- 

medborgarna som framkommer i intervjuerna är inte nödvändigtvis faktisk sanning, utan 

respondenternas tolkningar. För att minimera risken att utsätta EU-medborgarna, föll valet på att 

enbart genomföra intervjuer med andra människor, som känner och ofta träffar individerna i fråga, 

istället för med EU- medborgarna själva. Efter en noggrann genomgång av studiens syfte, och 

resonerande fram och tillbaka kring vilka möjliga negativa och positiva följder den skulle kunna få 

för populationen, drogs slutsatsen att arbetet förhoppningsvis kan fylla en liten del av den 
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kunskapslucka som upptäcktes vid studier av tidigare forskning och litteratur i ämnet. 

Förhoppningen är att kunskapen som denna studie genererar, kan komma en utsatt grupp till gagn.  

8. Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys av studien. Tre teman, som på olika sätt besvarar 

forskningsfrågorna, har arbetats fram i intervjuerna, nämligen kortsiktigt stöd, långsiktigt stöd och 

ett tema om bristande tillit. Ämnena i våra teman har valts ut på grund av att de ofta återkommer, 

eller på annat sätt har uppfattats som viktiga och framträdande i intervjuerna. De tre teman som har 

arbetats fram har också underrubriker för att underlätta läsningen och klargöra betydelsen av dem. 

I analysen av dem används de teorier som tidigare beskrivits. 

 

8.1 Kortsiktigt stöd   

Med kortsiktigt stöd menas här det stöd som frivilligarbetarna anser viktigt att ge i Sverige, medan 

EU-medborgarna är här och tigger. Detta tema har delats upp i fyra underrubriker. 

8.1.1 Basala behov och natthärbärgen 

Det framgick tydligt i alla intervjuerna att respondenterna hade funderat över frågan om vilket stöd 

som är det bästa för EU-medborgarna. Alla var överens om att oavsett hur det bästa eller mest 

effektiva stödet egentligen ser ut för deras del, så måste vi hjälpa till i det akuta skedet, när de trots 

allt befinner sig i Sverige. De kan alla motivera väl varför de anser att den typen av stöd är 

nödvändigt och det beskrivs ofta i likhet med citatet nedan: 

 

Men samtidigt så är de här också det är ju därför vi någonstans har valt att inte stänga dörren för 

EU- migranter, för att det känns inte utifrån vår kristna etik... är det människor som är i nöd och 

behöver plats och vi kan erbjuda, så känns det som att vi måste försöka i alla fall. (Intervju 1) 

 

Alla respondenter var överens om att det behövs hjälp för att de allra mest basala behoven ska 

tillgodoses och gav alla exempel liknande följande citat: ”Vi hjälper dem med medmänskligheten, 

det basala, de ska ha kläder, de ska kunna få en varm dusch, och få några rena kläder och så mat 

ibland då. Det är det vi kan.” (Intervju 6) Medmänskligheten som  nyss nämndes kan kopplas till 

behovet av att bli sedd, något som flera respondenter lyfter fram allra först när de får  frågan om 

hur EU- medborgarna bäst kan stödjas i Sverige. Det framkommer att de intervjuade ser det som 

viktigt att se och respektera EU- medborgarna, och på så sätt visa att de har ett värde, att de “är 

någon”. Som svar på frågan nämner de även andra större lösningar eller tillvägagångssätt, men 

omedelbarheten i det första svaret skulle kunna tyda på att det ses som en extra viktig del i stödet 

som ges. Följande citat är ett exempel på ovanstående redogörelse:  
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Du visar att du ser dem, och att de är någonting. Det är inte bara en person som sitter på gatan...det 

är en person som sitter på gatan för att de har inget val.[...]. Det är många som har sagt efter det 

här TV- programmet [“Vi kallas tiggare”, dokumentärserie sänd i SVT under april 2016] att “Nu 

ser ju folk mig!” Det visar att de har förstått att de är någon. (Intervju 5) 

 

När respondenterna beskriver att de vill hjälpa EU- medborgarna med det mest basala, så kan vi se 

det som att de på något sätt också jämför med hur människors levnadsvillkor i det svenska 

samhället. På något sätt blir stödet de tillhandahåller ett sätt att uppfylla det mest grundläggande 

vilket i förlängningen stärker de personliga resurserna, om än de materiella. Hjälpen ger en större 

chans till ett något mer jämlikt liv, i alla fall i Sverige. Det kan dock finnas en risk med denna typ 

av stöd. Braye (2000) beskriver att om fokus ligger på förstärkning och kraft så finns en risk att 

empowerment som begrepp avpolitiseras och de strukturella förhållandena som orsakar till 

exempel marginalisering, kommer i skymundan. Det finns en risk att frivilligarbetarna fokuserar 

alltför mycket på individen och ser det som ett projekt att ”rädda” just den enskilde. Av 

intervjumaterialet framgår det att flera stycken är nära involverade i EU- medborgarnas liv. Risken 

finns att frivilligarbetarnas utgångspunkt då hamnar på just det individuella planet med fokus på 

personliga resurser. 

I intervjuerna framkommer ofta önskemålet om att vilja stötta här i Sverige genom att öppna ett 

särskilt härbärge för EU-medborgare, speciellt anpassat efter deras behov. Önskemålet om fler 

sovplatser och härbärgen kom i lite olika varianter men ändå med grundläggande likheter. Flera 

respondenter uttryckte att det var viktigt att ett sådant boende inte fick bli för bekvämt, utan enbart 

förhindra att EU-medborgarna fryser eller far illa utomhus. En respondent beskriver det i termer 

av att härbärget inte får bli som ett hotell. Hans framhåller att EU- migranterna inte får det bättre 

på sikt om de enbart försörjer sig genom att komma till Sverige och tigga. Därför vill han inte 

uppmuntra dem att komma hit genom att tillhandahålla lyxiga boenden och uttrycker det på 

följande sätt: 

 

Men jag skulle önska att man hade haft ett härbärge dit människorna kunde komma, duscha och så 

vidare, men blir det ett hotell som är gratis... det gäller att lägga ribban på rätt ställe för att.. och 

hur gör man det? Ja du, jag ska säga att, jag vet inte. (Intervju 4) 

 

Respondenten som är citerad nedan verkar däremot inte se något problem med ”för lyxigt” boende 

i Sverige. Hon beskriver hur de EU- medborgare hon träffat tycker att det är mycket lyxigt med 

dusch. Hon beskriver även att hon har varit på restaurang med några av EU- medborgarna, och att 

de även tyckte att det var mycket lyxigt. Hon uttrycker inte, till skillnad från ovanstående 

respondent, att hon ser någon risk med att de får “för mycket” hjälp i Sverige. Det upplevs mer 

som att hon är glad för deras skull att de kan få ha det bättre än i Rumänien. Hon uttrycker det med 

följande ord: 

 

De är ju jättetacksamma för allt. Ger man dem…första gången de kom hit, dusch. Woow, det var ju 

liksom hotellvarning för dem. För hemma får de ju stå med en balja och ….över vatten och försöka 

duscha i den mån de kan. Så detta är ju deras... happening liksom. (Intervju 2) 
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En respondent hade gjort en kalkyl på vad det skulle kosta för frivilligarbetarna att driva ett 

härbärge för EU-medborgare, jämfört med vad det kostade när kommunen hyrde en buss och en 

lastbil för att köra hem EU-medborgare och deras packning till Rumänien. Respondenten säger sig 

ha litet förtroende för hur kommunen hanterar frågan och ekonomin kring den samma, och anser 

att organisationen han arbetar i skulle kunna förvalta pengarna bättre. 

Förutom att boendena, enligt frivilligarbetarna, inte får bli för lyxiga så framkommer även ett annat 

upplevt problem, nämligen att boendena ursprungligen är anpassade för människor som är hemlösa 

och i många fall har missbruksproblem. I materialet hittas beskrivningar av incidenter och 

situationer som kan uppstå på boendena. Frivilligarbetarna anger att konflikterna uppstår på grund 

av att de grupper som vistas där har så olika typ av problematik. Vi kan av nedanstående 

redogörelse se att det enligt frivilligarbetarna finns ett behov av separata boenden för EU- 

medborgare. Den intervjuade personen beskriver i citatet nedan hur han ser en skillnad i behoven 

hos EU-medborgarna och de svenska gästerna som besöker verksamheten han arbetar i: 

 

Jag skulle ju egentligen helst se att man hade ett separat boende för EU- migranterna. För att det 

är så pass olika problematik då. Vi har ju byggt upp vår verksamhet för att sikta in oss på dem som 

bor i Sverige på något vis. Och då är det en långsiktig process, och det här är bara tillfälligt boende 

och vi försöker vara rätt så tydliga med det när det gäller våra svenska gäster om man säger… och 

där blir det ju en problematik med dem som bara är här tillfälligt. Det blir ingen lösning, utan 

någon form av hjälp på plats. De kan förhoppningsvis ha en drägligare vardag under den tid de är 

här liksom. (Intervju 1) 

 

Det som beskrivs i ovanstående citat är något som även lyfts fram i flera av de andra intervjuerna. 

I materialet framkommer att det ofta blir en konflikt mellan de olika gruppernas behov. Någon 

respondent uppger även att vissa EU-medborgare undviker att övernatta hos hennes organisation 

på grund av att det finns andra gäster där med annan problematik. Samma respondent som är citerad 

nedan uttrycker att hon hellre hade haft tjugo rumäner på boendet än tre svenskar. Hon framhåller 

skillnaden mellan de olika gruppernas problematik, och berättar att hon inte upplever EU- 

medborgarnas problematik som lika svårhanterlig rent praktisk på boendet, som den gruppen som 

har en missbruksproblematik. Hon beskriver hur lätta de är att ha att göra med, jämfört med många 

av de svenskar med missbruksproblematik som bor där. Hon framhåller att EU- medborgarna till 

skillnad från de flesta svenska gästerna, bäddar sina sängar själva och är trevliga mot personalen. 

Följande citat exemplifierar detta: 

 

Just att man beblandar så många olika problem kanske inte är det bästa. För de kan vara i luven 

här på varandra. Och det händer. Det jag hade velat ha, det är just ett sådant här boende för EU- 

migranter, det är vad jag hade önskat. För de har ju oftast inga missbruksproblem, det har de inte.. 

ingen utav dem. För att de gör ju inte mycket väsen här. Det är mest våra egna som är 

otrevliga….(Intervju 2)   
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Att stödja de EU-medborgare som kommer hit genom att ge dem mat, sovplats och kanske 

läkarvård är det samma som att försöka utrusta dem med personliga resurser så att de kan få mer 

kontroll, bli mer jämlika med den svenska befolkningen. Den typen av stöd är jämförbart med hur 

empowerment kan se ut när man talar om den ”terapeutiska positionen”. Som en följd av att se 

empowerment som etablering av motmakt försöker man stärka individens personliga resurser, 

vilket blir mer på ett personligt psykologiskt plan (Askheim & Starrin, 2007).  

 

8.1.2 Sjukvård 

Något som skulle kunna ses som både kort- och långsiktigt stöd är den sjukvård som de flesta 

respondeneter nämner att EU-medborgarna får del av. Någon av respondenterna beskriver 

sjukvården som viktig ut ett långsiktigt perspektiv, men de flesta nämner det mer som akut 

sjukvård. Sjukvård är således något som frivilligarbetarna främst ser som ett kortsiktigt stöd. Alla 

intervjupersonerna är överens om att rättigheten till sjukvård är av stor betydelse för EU- 

medborgarna. Gaga (2015) samt Carlsson och Ekblad (2014) visar i sina studier att EU-

medborgarnas hälsa påverkas negativt av tiggeriet, och att ett stort vårdbehov finns. Detta  verkar 

stämma med respondenternas bild, då de delger flera olika berättelser om hur det går till när EU- 

medborgare, ofta med hjälp av frivilligarbetarna, söker läkarvård. Respondenten som är citerad 

nedan redovisar kortfattat sina kunskaper kring EU- medborgares rättigheter till sjukvård, och 

delger även en händelse som han själv fått erfara: 

 

De kan få sjukvård akut, fast då behövs oftast ett sådant sjukkort... Vi hade en man som hade stora 

problem med fötterna och benen, och de tittade på det, men det var väl ungefär så långt. Av ren 

välvilja kunde de säga att det var rosfeber. Men skulle han få hjälp sedan så behövde han betala 

3500 kr. Det var väl inte tillräckligt akut. (Intervju 1) 

 

Vissa har, som vi kan se i citatet ovan, erfarenhet av att vara med som tolk eller stöd, och det 

framkommer att sjukvårdpersonal inte alltid visar förståelse för den situation EU- migranterna 

befinner sig i, men det förekommer också några beskrivningar av att de blir väl mottagna. 

Respondenterna berättar att de inte uppfattar EU-medborgarna som kunniga när det gäller vilka 

rättigheter de har till sjukvård. Många beskriver hur de får hjälpa till och hur EU-medborgare ringer 

till dem när det är något problem och de behöver komma i kontakt med sjukvården. Vidare framgår 

det att respondenterna tycker att det är mycket bra och viktigt om EU-medborgarna får sjukvård i 

Sverige, eftersom de inte har möjlighet att få den vården i hemlandet. Respondenten som är citerad 

nedan beskriver hur det faktum att de flesta EU- medborgare inte har något sjukförsäkringskort, 

ibland kan kringgås genom att de räknas som papperslösa. Hon berättar följande: 

 

Sedan… de har ju inte det här sjukförsäkringskortet. Ingen har haft det. Och det beror på att i 

Rumänien så måste man ha …som jag förstått det…en arbetsgivare, för då får man möjlighet till 

det här sjukförsäkringskortet. Det kortet har de inte. Det har ju också varit information från vår 

sida, med hjälp av hälso- och sjukvård som kommit till en sådan där informationskväll… att alla 

har rätt till akutsjukvård och får betala för den då. Jag tror det är 250 kronor. Men man har inte 
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rätt att vara inneliggande på ett sjukhus, det har man inte. Sedan finns det en del i Sverige, en del 

landsting eller regioner som jämställer EU- migranter med papperslösa och på det sättet får de 

också det sjukvårdsskyddet som du och jag har när vi blir sjuka. (Intervju 3) 

 

Två av organisationerna erbjuder egen sjukrådgivning och läkarvård genom frivilliga läkare och 

sjuksköterskor som regelbundet kommer till deras lokaler. Kontakten med sjukvårdspersonalen 

uppger de att organisationen fått genom att läkare och sjuksköterskor själva tagit kontakt och 

erbjudit sina tjänster. Vissa av dem är även engagerade i det övriga frivilligarbetet. Den 

kostnadsfria sjukvård som frivilliga läkare och sjuksköterskor tillhandahåller kan delvis ses som 

motsägelsefull, eftersom det, i citatet nedan, beskrivs hur EU- medborgarna frågar om 

hudförändringar för att få veta om det är cancer, och det kan inte ses som akutsjukvård. Å ena sidan 

beskriver frivilligarbetarna att de endast vill hjälpa med det allra nödvändigaste, å andra sidan gör 

de lite tvärtom när de erbjuder sjukvård som uppenbart är mer än bara akutsjukvård. Samma sak 

beskrivs i citatet ovan där respondenten beskriver att på vissa ställen behandlas EU- medborgarna 

som papperslösa, vilket innebär att de får mer hjälp än de har rätt till. Att ge mer hjälp än just det 

akuta, motsäger respondenternas utsago om att de enbart vill ge det allra nödvändigaste. Det verkar 

som om de, när de har möjlighet, hjälper mer än nöden kräver utan att reflektera över att det 

motsäger deras åsikt om att hjälpen gör bäst nytta i Rumänien. Att begränsa mängden hjälp kan ses 

som inkompatibelt med den starka norm, att inte låta andra lida nöd, som tydligt framträder hos 

frivilligarbetarna. Det kan ses som en trolig förklaring till varför frivilligarbetarna ibland går emot 

sina normer om att inte hjälpa för mycket i Sverige. Det kan också vara så att frivilligarbetarna 

anser att läkarvård utöver akutsjukvård i vissa fall ingår i, vad de beskriver som, den mest 

nödvändiga och basala hjälpen för EU-medborgarna. Av svaren i intervjuerna går det inte att utröna 

hur frivilligarbetarna själva ser på nyss beskrivna dubbelhet. Flera respondender anger däremot att 

de är mycket nöjda med den sjukvård de själva i organisationen kan erbjuda. En intervjuperson 

uttrycker det så här: 

 

Men det som har varit mest bra, tror jag, det är de frivilliga läkarna. Det har varit extremt viktigt, 

för att få veta då att den här plutten man har på bröstet det är inte cancer, eller det är inte…vad 

det skulle kunna vara. Bara det är i sig väldigt bra. (Intervju 4) 

 

8.1.3 Samhällsinformation 

I intervjuerna framkommer exempel på hur frivilligarbetarna försöker lära EU-medborgarna hur 

det svenska samhället fungerar bland annat genom att ordna informationsträffar där olika 

samhällsaktörer deltar. Denna vilja att undervisa om den svenska samhällsstrukturen kan kopplas 

till den riktning inom empowerment som kallas ”empowerment som etablering av motmakt”. Inom 

den inriktningen är målet att stärka individen eller gruppen så att villkoren, som försatt dem i den 

svaga positionen de befinner sig i, förändras och leder till att stärka positionen. Det ska i 

förlängningen leda till ökade färdigheter och kunskaper (Askheim & Starrin, 2007). När 

frivilligarbetarna informerar och lär EU-migranterna hur de ska bete sig i Sverige och hur det 

svenska systemet fungerar är syftet att stärka dem så att de kan bli mer självständiga. I intervjuerna 
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framgår det att många av frivilligarbetarna fungerar som en koppling mellan EU-migranterna och 

det svenska samhället. Respondenterna beskriver att de upplyser om hur saker och ting fungerar i 

Sverige. Alla respondenterna är eniga om att EU-migranterna inte har några eller mycket små 

kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter i Sverige. På frågan om EU-medborgarna vet vilka 

rättigheter och skyldigheter de har, svarar en respondent: 

 

Nej, det tror jag inte. Eller det är nog oerhört olika också så klart. En del har varit här mycket och 

lärt sig under tiden då. Så sprider man väl det sinsemellan. Men som sagt. Rättigheter… de får ju 

inte så mycket hjälp från någonstans egentligen. (Intervju 1) 

 

Som en följd av att frivilligarbetarna upplever att EU- medborgarna har bristfälliga kunskaper när 

det gäller hur det svenska samhället fungerar, ordnar de informationskvällar där bland annat 

socialtjänst och polis medverkar. Respondenterna uppger att syftet är att informera om hur det 

svenska samhället fungerar och ge EU-medborgarna en chans att ställa frågor som är aktuella för 

dem. En respondent berättar att EU-medborgarna upplevs ha stor respekt för polisen, och att det 

ibland är svårt att övertala dem att våga ställa frågor. En annan respondent verkar dock inte ha 

upplevt samma svårighet vid frågestunder utan beskriver hur det blivit en dialog mellan 

mötesdeltagarna: 

 

Det är därför som vi har ordnat informationskvällar, där vi har inbjudit polis och socialtjänst, för 

att de kan berätta, hur fungerar det svenska samhället. Och det har de gjort väldigt bra och våra 

EU- migranter har också fått möjlighet att ställa frågor och det gör de, jajemän. (Intervju 3)  

 

Frivilligarbetarna uttrycker att informationskvällarna som anordnas fyller en stor funktion, 

eftersom många av EU- medborgarna är analfabeter och inte kan ta till sig skriftlig information. 

Det framgår av vissa svar att frivilligarbetarna ser informationskvällarna som ett tillfälle, där de får 

möjlighet att bidra till att EU- medborgarnas kunskaper om det svenska samhället ökar och 

därigenom ge dem möjlighet till en större kontroll över sina liv under vistelsen i Sverige. Följande 

respondent beskriver hur informationskvällarna är ett sätt att försöka fylla en liten del av de 

kunskapsluckor som hon upplever att EU- medborgarna har: 

 

De har liksom hankat sig fram i livet, och det gör att de inte har så mycket kunskap heller, vilket vi 

också försöker att ge dem då i vår verksamhet, så det har varit sådana kvällar med information om 

deras rättigheter och skyldigheter och lag och rätt och hur det funkar i Sverige och allt sådant där, 

så att de blir så insatta som möjligt, och får del av det då. Även med sjukvård och sådant och hur 

det funkar. (Intervju 6) 
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8.2 Långsiktigt stöd    

Detta tema som har fått namnet långsiktigt stöd handlar om de insatser som frivilligarbetarna anser 

är viktiga för att förändra EU- medborgarnas situation på lång sikt, och göra det möjligt för dem 

att undvika tiggeri. Temat är uppdelat i tre underrubriker. 

8.2.1 Skapa arbetstillfällen i Rumänien 

Det finns en stor samstämmighet bland respondenterna gällande långsiktigt hjälparbete. De 

beskriver EU- medborgarnas behov som både akuta och långsiktiga. De ser ett stort behov av att 

arbeta långsiktigt i Rumänien och dessutom påverka politiskt. Flertalet är övertygade om att man 

bäst hjälper EU-medborgarna genom olika projekt i Rumänien. Det finns flera exempel på hur 

sådant hjälparbete har gått till och flertalet av respondenterna har själva varit i Rumänien och skapat 

sig en bild av hur romernas situation ser ut. En respondent beskriver mycket tydligt och ingående 

hur hon anser att man ska hjälpa och hur hjälpinsatserna kan se ut. Hon beskriver hur hjälpen och 

stödet fram tills nu sett ut i Rumänien från de organisationer hon känner till, men också hur hon 

skulle vilja jobba här i Sverige med att engagera svenskar i fadderprojekt och liknande. Som svar 

på frågan om vad som skulle kunna förbättras eller förändras i hjälparbetet uttrycker denna 

respondent följande önskan: 

 

Att vi skulle kunna resa runt i länet, informera om vår organisation, informera om de här 

biståndsorganisationerna. Att människor kanske kunde bli byfaddrar och stödja de här 

organisationerna och de lokala aktörerna så att det ges möjlighet till olika slags arbeten…som i sin 

tur då gör att man får en stadigvarande lön, man betalar skatt, man får tillgång till hälso-och 

sjukvård och man blir lyft ur den här…förnedringen egentligen, som har varit i flera hundra år. 

(Intervju 3) 

 

Många respondenter berättar om projekten i Rumänien som startas för att skapa arbetstillfällen och 

därmed möjliggöra ett liv där tiggeri inte är den enda försörjningsmöjligheten för romerna. 

Frivilligarbetarna som tror på att situationen för romerna i Rumänien kan förbättras, har samma 

synsätt som Askheim & Starrin (2007). De beskriver att ”empowerment som etablering av 

motmakt” innebär en tro på att individens position i samhället inte är given av naturen, utan enbart 

är skapade av historiska processer. Som nämnts i  uppsatsens Bakgrundsavsnitt,  är Rumänien ett 

land med rika naturtillgångar. Möjligheten att låta dessa komma till användning ännu mer, 

samtidigt som fler arbetstillfällen för romer skapas, verkar finnas enligt respondenterna. Det nämns 

exempel på planer att starta fiskeodlingar, tillverka ullgarn av överbliven fårull och tillverka flätade 

galgar. I citatet nedan beskrivs ett redan igångsatt korgtillverknings-projekt: 

 

Och sedan så kan vi hjälpa dem genom att skapa arbeten. Det har ju bland annat skapats ett arbete 

från [organisationens namn] med att de i sitt hemland får göra korgar och lära sig det hantverket. 

Göra korgar, och nu säljs de då på olika ställen här i Sverige, och det...jag vet inte hur många som 

hoppat på det, men jag vet att det är en del som har gjort det och det tycker jag är väldigt bra. [...] 

Det arbetet är igångsatt i Rumänien för att de ska kunna jobba hemma och vara kvar med familjen. 

(Intervju 6) 
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De flesta respondenter tycks vara medvetna om att det påbörjats ett samarbete mellan Sverige, 

Rumänien och Bulgarien, vilket tyder på att de håller sig uppdaterade i ämnet och följer 

myndigheters agerande i frågan. Vissa nämner även den svenska utredning som Martin Valfridsson 

gjort. Följande citat är ett exempel på detta:  

 

Vi har ju Martin Valfridssons utredning. Och den var ju ganska tydlig med att..vi ska inte se EU- 

migranterna när de sitter här, utan den absolut bästa hjälpen är att få hemma. Och jag håller med 

om det. Men så länge som de är här, kan inte vi blunda för att de faktiskt behöver värde…få hjälp 

till att skapa värdighet här. Och att vi parallellt jobbar mot hemlandet: Absolut! Ingen av oss tror 

jag…eller det vet jag, skulle ägna så mycket tid åt att skapa värdighet här med de insatser som vår 

organisation gör, om vi inte också parallellt jobbade mot hemlandet. (Intervju 3) 

 

I föreliggande citat, går det ana en viss dissonans mellan frivilligarbetarens syn och slutsatserna i 

Valfridssons utredning. Några respondenter uttrycker i likhet med citatet ovan, att de har kunskap 

om den, men inte kan hålla med helt om allt den fastställer. Valfridsson förespråkar stöd till 

organisationer som arbetar för att lindra fattigdomen i Rumänien samt poängterar Rumäniens 

ansvar för romernas situation, vilket tycks vara överensstämmande med frivilligarbetarnas syn på 

saken. Däremot verkar de anse att det krävs ett större engagemang för EU-medborgarna i Sverige 

än vad Valfridsson förespråkar. Någon nämner även att det fanns förhoppningar om att hans uppgift 

som samordnare skulle handla om att förmedla tips och kunskap mellan kommuner och 

hjälporganisationer för att finna lösningar och bra sätt att hjälpa EU- medborgarna i Sverige. I 

praktiken upplever respondenten att han inte ägnar sig så mycket åt det, som vore önskvärt. Trots 

det finns en klar medvetenhet hos de flesta frivilligarbetarna om att hjälpen som ges i Sverige inte 

är okomplicerad. Många respondenter uttrycker att de hjälper EU-medborgarna kortsiktigt, men de 

beskriver att det finns en slags dubbelhet i “hjälpandet”. De uppger att de egentligen inte vill 

uppmuntra EU- medborgare att komma hit och lämna sitt land och sina familjer. Trots det är alla 

frivilligarbetare överens om att det inte går att låta någon lida eller sova ute i minusgrader utan då 

måste de, av humanitära skäl, få hjälp. Följande citat beskriver väl den dubbelhet som många 

respondenter återkommer till: 

 

Jag tror inte att tiggeri är någon framgångsrik affärsidé, och därför om vi hjälper dem för mycket, 

vad det nu är, för mycket…då riskerar vi att permanenta det vi inte tror på. Det är liksom en sida. 

Den andra sidan är att det här är stackars-människor, de fryser, de hungrar, de längtar precis som 

vem som helst. Och här emellan någonstans är vi då, i olika grad. (Intervju 4) 

 

Respondenterna ger på många olika sätt uttryck för att de har visioner för framtiden, exempelvis 

genom att skapa arbetstillfällen i Rumänien, och inte enbart för det mest akuta eller kortsiktiga. 

Ännu ett exempel på hur frivilligarbetarna balanserar mellan att hjälpa till med det akuta, samtidigt 

som de vill se en mer långsiktig förändring finns i följande kommentar: 

 

Vårt främsta fokus har ju varit det akuta på något vis. [...]. Det fungerar ju bra så till vida att vi 

kan möta dem där de befinner sig och peka på var hjälpen finns någonstans. Sedan är det ju just 
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det där...vår vision och längtan stannar ju inte vid att bara erbjuda någonstans att sova utan vi vill 

att de här människorna ska få en förändrad livssituation. Och där någonstans är ju det svåra. 

(Intervju 1) 

8.2.2 Stödja utbildning och skolgång 

Flera av frivilligarbetarna uttrycker sig i termer av att EU- medborgarna på många sätt lever som 

vi i Sverige gjorde på 1800-talet. Att utbilda sig är inte ens något som, enligt frivilligarbetarna, 

finns i EU- medborgarnas sinnevärld, och det beskrivs ofta i likhet med följande citat: 

”Utbildningar finns ju oftast inte för det har de inte råd med. Det finns inte på kartan. För dem är 

det just överlevandet som är prio ett.” (Intervju 2) Flera av respondenterna uttrycker att de ser det 

som viktigt att de romska EU-migranterna får hjälp att utbilda sig, och framför allt att barnen får 

gå tillräckligt länge i skolan för att ha en chans att få jobb senare i livet. Följande respondent 

beskriver att hon ser ett behov av att EU- medborgarna utbildar sig: 

 
Flera av dem är ju analfabeter. De skulle behöva lära sig läsa och skriva. Det bästa vore ju i 

Rumänien eftersom barnen är där nere. Några tycker ju att det är viktigt att barnen går i skolan, 

med andra är det lite hipp som happ. Går de, så går de. De har lärt sig att man klarar sig ändå. 

(Intervju 5) 

 

Moula (2009) beskriver att empowerment är en förändringsprocess som leder individen till nya 

insikter om den personliga kapaciteten. Han lägger även stor vikt vid kunskapsbildandet som han 

anser kan fortgå genom hela livet. När ovanstående respondent talar om utbildning och att romerna 

är analfabeter som behöver lära sig läsa och skriva, så är det helt i linje med hur Moula resonerar 

kring lärande. Det är inte för sent att lära sig nya saker och också kunna ha användning för dem 

även om individen är äldre. De intervjuade personerna berättar om skolprojekt, läxhjälp och andra 

idéer kring hur stödet skulle kunna se ut, och i vissa fall ser ut. En respondent förklarar hur det kan 

se ut i Rumänien när en hjälporganisation stöttar barn i syfte att de ska klara sin skolgång. Barnen 

får stöd i ett slags “daycare-center”, där de får läxhjälp, och i vissa fall även frukost. En del av 

barnen har sina skolväskor, böcker, pennor och till och med kläder på centret och kommer dit och 

byter om varje morgon innan de går till skolan. Detta för att underlätta att de kommer iväg till 

skolan och har rätt saker med sig. Tar de med sakerna hem så försvinner de. Vissa går i skolan, 

men då i maximalt fyra år. I följande citat beskriver respondenten att han inte anser att det är 

tillräckligt med fyra år i skola, utan att det behövs längre utbildning: 

 

Det är nog [tolken] som har fått oss att inse då…att det räcker ju naturligtvis inte med fyra år i 

skolan (skratt), utan de flesta måste ju ha gymnasium. Sedan, egentligen hälften av dem borde ju 

gå på eftergymnasiella studier också…och då har ju hon mycket det, att hon säger att de måste gå 

i skolan i nio år, och när de har gjort det måste de gå i gymnasiet, och när man har fått dem att gå 

i gymnasiet så måste de gå på högskola. Annars är det, som hon tycker, en dålig investering. 

(Intervju 7) 
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Moula (2009) anger att det inom socialtjänsten inte så vanligt att arbeta förebyggande. Han anser 

att det borde satsas mer på förebyggande arbete så att individerna fångas upp innan de blir individer 

med problem. Frivilligarbetarna i de organisationer som undersökts i studien arbetar precis så som 

Moula förespråkar. Som vi ser i exemplet här ovan försöker de arbeta förebyggande i Rumänien 

med att till exempel underlätta romska barns skolgång. Deras mål, är att hjälpa på plats i hemlandet, 

alltså försöka förbättra individens förutsättningar för att kunna leva ett liv oberoende av andras stöd 

och hjälp.  

 

8.2.3 Motivationsarbete  

Respondenterna uttryckte på många olika sätt att de ser ett behov av motivationsarbete och stöd till 

EU-medborgarna för att våga förändra sitt eget liv, helt i enlighet med den liberala styrningsstrategi 

som Askheim och Starrin (2007) beskriver. En del EU-medborgare verkar enligt respondenterna 

ha tappat hoppet både om sitt hemland Rumänien och på att deras liv någonsin kommer att 

innehålla något annat än ett ändlöst pendlande fram och tillbaka i Europa. En av frivilligarbetarna 

menade att deras allra största drivkraft är att försörja sina barn och se till att de har kläder och skor 

så de kan gå till skolan. Planerna för många av de tiggande EU-medborgarna verkar enligt 

frivilligarbetarnas inte sträcka sig längre än till att fortsätta pendla och tigga, förutom hos några få 

med större initiativkraft. Att öka motivationen att ansluta sig till och lita på de olika projekt i 

Rumänien som vill göra det möjligt för romerna att få sysselsättning och lön där, sågs som oerhört 

viktigt av flera frivilligarbetare. Följande citat är ett exempel på detta: “Alla har inte förmågan idag 

att våga resa sig upp och gå in i ett nytt liv, även om det ges möjligheter. Det är därför det här 

motivationsarbetet är så viktigt, det är SÅ viktigt.” (Intervju 3) Behovet av motivationsarbete 

kunde också uttryckas som att EU-medborgarna behövde växa inifrån. I en organisation var det 

tydligt att så kallade “temakvällar” kunde användas både till information och motivation. En 

respondent förklarar: 

 

Och sedan har vi också sett ett behov av att få...vad ska man säga...man behöver växa inifrån för 

att både fysiskt och bildligt kunna resa sig upp från den här tiggarpositionen och se att även jag 

har förmågor och möjlighet att...så vi har ganska mycket sådan inriktning på våra temakvällar. Hur 

man kan växa som människa. För vi tror att förändringen börjar väl ändå inifrån. (Intervju 3) 

 

Alla respondenter är eniga om att EU-medborgarna egentligen vill jobba istället för att tigga, och 

nämner diskriminering och dålig utbildning som anledning till arbetslösheten i Rumänien. I Sverige 

är språket, bristen på utbildning och byråkratin ett hinder, även om respondenterna också ger 

exempel på att vissa får småjobb ibland. Att som frivilligarbetare fortsätta att uppmuntra och 

motivera till att hitta andra vägar att försörja sig än genom tiggeri verkar, som nämnts tidigare, ses 

som viktigt. Detta exemplifieras i följande citat: 

 

Men jag har ju frågat dem: Vad skulle du kunna tänka dig att göra, vad kan du göra? Kan du måla 

hus? Och stå i restaurang, servera? De kan tänka sig allt, bara det är jobb. Utbildningar finns ju 
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oftast inte för det har de inte råd med. Det finns inte på kartan. För dem är det just överlevandet 

som är prio ett. (Intervju 2) 

 

Här beskriver respondenten att vissa saker inte ens “finns på kartan” hos EU- medborgarna, och 

uppfattningen att en stöttande hand behövs för att möjliggöra individuell utveckling går att ana i 

alla citat som handlar om motivation.  Enligt Askheim (2007) finns det kritik mot liberal 

styrningsstrategi som menar att individen framställs som ovetande och att hjälparen måste upplysa 

personen om de rätta kunskaperna.  När det gäller motivationsarbete finns det en viss fara med att 

alltför mycket lägga över sina egna planer och värderingar på andra, då det är viktigt att utgå från 

den person som behöver förändringen och motivationen. Kraften till förändring bör till stor del 

komma från individen själv, även om visst stöd behövs. Det finns en assymetri som förstärks om 

det bara är ena parten som har de rätta svaren. Frivilligarbetarna som hjälper de tiggande EU- 

medborgarna har ett övertag genom sin hjälpande position, trots goda bakomliggande intentioner 

och en önskan att EU- medborgarna ska få stöd att ta sig ur fattigdom. Vissa respondenter förmedlar 

en ödmjukhet inför detta. En respondent betonar även vid något tillfälle en ömsesidighet genom att 

hon anser att vi svenskar kan lära oss av romernas förmåga att leva i nuet, och känna glädje, trots 

svåra omständigheter. 

 

8.3 Bristande tillit 

Ett tema om brist på tillit kunde uppfattas och arbetas fram i respondenternas svar i intervjuerna, 

och det stod ganska snart klart att temat gick att dela upp i olika underteman beroende på vad den 

bristande tilliten handlade om och vad, eller vem, den var riktad mot. Detta tema är därför, utifrån 

detta, indelat i tre underrubriker. 

 

8.3.1 Frivilligarbetarens uppfattning om bristande tillit till hjälparen och hjälpprojekt  

Respondenterna uttryckte i flera av intervjuerna att EU-medborgarna inte alltid litar på andra på 

grund av tidigare erfarenheter. De flesta respondenter som på något sätt talade om tilliten hade 

också förklaringar till varför de uppfattar det som att EU-medborgarna från Rumänien inte litar på 

andra, exempelvis att de är vana vid att andra ljuger för dem, underförstått andra i deras hemland. 

Detta exemplifieras i nedanstående citat där respondenten förklarar vad de kan ha varit med om 

tidigare: 

 

De har ju väldigt svårt för att tro på vad folk säger. De är ju vana vid att folk ljuger för dem. [...] 

Så när vi säger då att vi serverar mat på torsdag klockan sju, så har vi ju alltid det. Men de är vana 

vid att: “Ja visst, vi serverar MASSOR av mat på torsdag klockan sju!” och sedan när man kommer 

dit och rycker i dörren klockan sju, nej, då är det stängt (skratt)...Så det är liksom standard för dem 

att man inte kan lita på någon, i något sammanhang, förutom familjen då. (Intervju 7) 

 

Citatet visar hur respondenten sammanknippar de romska EU-medborgarens tidigare upplevelser 

med deras nuvarande tillit till omgivningen i stort, det vill säga den generaliserade tilliten. 



28 

 

Generaliserad tillit anses av många, exempelvis Rothstein (2003) och Uslaner (2002), påverkas av 

det kollektiva minne som individen är bärare av. De romska EU-medborgare som kommer hit för 

att tigga har ett förflutet som består av mycket förföljelse, förtryck, slaveri, diskriminering och 

utanförskap (SOU 2010:55), något som många respondenter påpekar i intervjuerna. Omgivningen 

har på de allra flesta håll i världen behandlat dem som en andra klassens medborgare. Hjälp och 

stöd eller möjlighet till arbete på samma villkor som andra har inte varit något de historiskt eller 

ens i nutid kan förvänta sig (SOU 2010:55). Det kollektiva minne romerna kan anses vara bärare 

av enligt Rothstein (2003) och Uslaner (2002) borde därför inte präglas av någon större tillit till 

omgivningen, som så många gånger tidigare i historien varit fientligt inställd till dem. Den 

bristande tillit till frivilligarbetare och hjälporganisationer som respondenterna uppfattar hos  EU-

medborgarna skulle alltså kunna förklaras genom teorin om hur det kollektiva minnet påverkar den 

generaliserade tilliten, alltså uppfattningen av hur mycket det går att lita på andra människor. 

Bristen på tillit kunde också spåras i en intervju genom att respondenten uttryckte att EU-

medborgarna måste känna volontärerna väl för att lita på dem. Hon ville gärna att fler skulle hjälpa 

till i den grupp hon ingick i, men menade att det inte gick för vem som helst att bara hoppa in direkt 

i hjälparbetet. Respondenten uttrycker det likt följande: 

 

Problemet är att om det är en okänd person, eller en person som romerna inte känner till, så tar 

det ett bra tag innan de lär sig lita på personen.[...] Och det här akuta...jag skulle inte kunna skicka 

med vem som helst till det heller. (Intervju 5) 

 

Det faktum att EU-medborgarna utsätts för korruption och lever i utanförskap i Rumänien påverkar, 

enligt några respondenter, hur de ser på hjälpprojekt som olika biståndsorganisationer dragit igång 

för att skapa arbetstillfällen i hemlandet.  Detta kan tolkas som att den, av respondenterna, 

uppfattade bristen på tillit försämrar möjligheten för EU- medborgarna att få det bättre ställt på 

hemmaplan, och inte behöva lämna barn och familj hemma för att tigga i Europa. En respondent 

berättar: 

 

De litar inte heller helt, eller litar kanske inte alls mycket, på sådana här nya möjligheter. Och de 

säger själva, och jag har läst rapporter...att de blivit besvikna för att man inte har hållit vad man 

lovat. Det har varit mycket korruption och så där. [...] Och det finns flera exempel på att “Vågar 

vi lita på att det här blir bra?” [...]Men just tilliten, modet att växa själv och våga tro på att det du 

erbjuder mig verkligen är hållbart. (Intervju 3) 

 

I citatet talar respondenten om hur korruptionen i Rumänien påverkar romernas tillit.  Fozto et. al:s 

(2014) studie om rumäner som migrerar beskriver hur den rumänska statens ovilja och oförmåga 

att hjälpa romerna gjort att de måste förlita sig på sig själva, sitt kontaktnät och icke-statliga 

organisationer. Sidoeffekten blir enligt författarna att identiteten skärps och att de själva 

distansierar sig från andra grupper i samhället. Icke-statliga organisationer, där hjälporganisationer 

ingår, nämns här som något de får förlita sig på, men troligt är att staten i Rumänien stått som en 

dålig modell för hur väl andra i stort går att lita på, som påverkar även detta. Enligt Rothstein och 

Eek (2009) medför upplevd korruption och orättvisor från myndigheter att den generella tilliten 

minskar. Det går alltså enligt detta att dra en parallell mellan den rumänska statens korruption och 

den brist på tillit och den försiktighet respondenterna beskriver att de upplever hos EU-
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medborgarna gentemot olika hjälpprojekt. Samma respondent talar om hur viktigt det är med 

kommunikation, för att det inte ska bli missförstånd som skadar den redan skakiga tilliten till nya 

projekt och tilliten till de människor som säger sig vilja hjälpa. Två av respondenterna talar om att 

en del av EU-medborgarna ändå nappar på nya möjligheter, men beskriver även att många är 

tveksamma. En respondent berättar om ett tillfälle när en EU-medborgarna missuppfattat villkoren 

för arbetet och producerat mer än vad som var avtalat, men ändå inte fick mer betalt eftersom det 

fanns en överenskommelse om produktionstakt och fast lön. Detta ledde enligt respondenten till att 

EU-medborgarnas redan låga tillit skadades, vilket beskrivs i följande citat: 

 

De hade ju skrivit avtal eller kontrakt...så det var som det var...och det kan mycket lätt leda till, och 

blev också så att : “Jaha, vad var det vi sa? Vi kan inte lita på dem heller!” [...] Men de behöver 

få veta [biståndsorganisationerna]...att kommunikationen är så oerhört viktig för att det här ska 

vara bärande och hållbart, och att man vågar ha tillit till den organisation som...eller det här 

sociala kooperativet som man kommer in i. (Intervju 3) 

 

8.3.2 Frivilligarbetarnas uppfattning om romernas självtillit 

Det är inte bara tilliten till andra som är låg enligt respondenternas uppfattning av EU-

medborgarna. Det framträder också en bild av dem i intervjuerna som en grupp av människor som 

har svårt att tro sig själva om att klara av saker, och att kunna förändra sin egen situation. Alla 

respondenter tror sig veta att EU-medborgarna helst inte vill tigga, och att de flesta gör det för att 

de inte ser någon annan lösning. Förutom en svår situation i Rumänien tror de intervjuade 

personerna även att EU- medborgarnas självbild är ett hinder på vägen mot ett värdigare liv. 

Följande citat är ett exempel på detta:  

 

För en del är ju bara här för att på något vis få ihop pengar så man kan få det lite drägligare, men 

de flesta jag pratat med skulle vilja ha en annan situation, de skulle vilja jobba, men kanske inte 

ens vågar tro att det är möjligt. De tror inte det om sig själva. (Intervju 1) 

 

En av respondenterna talar om att romerna sitter fast i ett flera generationers långt tänkande att de 

är utanför. Hon menar att romerna inte alltid har förmågan att resa sig upp och gå in i ett nytt liv 

även om det finns möjligheter, och att motivationsarbete som beskrivits tidigare därför är så viktigt. 

Respondenten uttrycker tilltro till EU-medborgarnas handlingsförmåga, men menar att deras låga 

tilltro till sin egen förmåga hindrar dem. Empowerment handlar enligt Moula (2009) om att leda 

individen till nya insikter om den personliga kapaciteten. Detta är något som flera respondenten 

verkar se som viktigt att medverka till. I nedanstående citat formuleras det likt följande: 

 

De kan sitta och tigga en hel dag och har handlingsförmåga att åka till Sverige och sedan åka hem. 

Det visar ju på en viss handlingsförmåga. Vi har sagt till dem flera gånger, tänk att använda det 

initiativet till ett värdigare liv, både här, men framförallt i hemlandet. [...]...det finns olika aspekter, 

men de flesta hamnar nog i att de vill men tycker sig inte kunna. (Intervju 3) 
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I citatet talas om initiativ. En låg tilltro till sin egen förmåga eller tilltro till sina egna resurser kan 

visa sig genom passivitet eller bristande initiativförmåga när det gäller att komma med egna idéer 

till sysselsättning och företagande, med andra ord brist på entreprenörskap. Diskrimineringen och 

korruptionen i Rumänien kan självklart spela en stor roll, eftersom många som försökt kan ha 

misslyckats på grund av den. Det kan till viss del handla om att romerna tappat tilliten till sitt eget 

hemland, och sina möjligheter att få ett drägligt liv där genom ett normalt arbete. En av 

respondenterna som har stor erfarenhet av romernas situation i hemlandet uttryckte samtidigt sin 

förvåning över att ingen kan tänka sig att försöka starta någon form av verksamhet i sin egen 

hemby, där det enligt honom inte borde vara så svårt att få kunder. Han uttrycker det på följande 

sätt: 

 

Det som i alla fall just nu förvånar mig mest är att de inte kan tänka sig att bygga upp en liten 

“business”, eller en hårsalong, eller ett litet café, eller en liten restaurang, eller en liten affär i en 

sådan där liten by. Jag förstår inte varför de inte kan tänka sig att det skulle kunna gå. Jag vet inte, 

men jag ska försöka ta reda på det, för det är ändå den vägen man måste gå. (Intervju 7) 

 

8.3.3 Uppfattning om romernas pålitlighet 

Något som kanske inte är så förvånande är att många respondenter uttryckte stor välvilja och till 

och med vänskap till EU-medborgarna och en förståelse för deras situation. De som valt att 

engagera sig för denna grupp antingen genom volontärarbete eller genom vanligt lönearbete är 

knappast negativt inställda till den grupp och de individer de hjälper och tillbringar mycket tid med. 

De flesta hade också stor kunskap om romernas situation i Rumänien. Fem av sju hade besökt 

Rumänien och byar som de EU-medborgare de hjälpte mest kom ifrån, och en av de övriga hade 

en anhörig som ofta besökt landet. Det fanns utöver välvilja alltså också något som kunde uppfattas 

som kunskap och realism hos respondenterna. Hos några stycken uttrycktes även en uppfattning 

och erfarenhet av att vissa individer de hjälper inte går att lita på till hundra procent. För att 

exemplifiera detta följer nedanstående citat där en respondent beskriver hur någon försökt lura 

honom: 

 

Sedan trodde jag inte att de skulle vara så luriga som de är. “Men, snälla du, kan du hjälpa mig? 

Mitt hus...taket har rasat in på mitt hus. Skulle du kunna hjälpa mig med 5000 kronor kanske? Ja, 

titta här på kortet, här ser du hur det ser ut.” Sedan visar det sig att det inte ens var hans hus. Han 

hade inget hus. Men det var ett sätt att skaffa pengar till ett hus och bygga ett. (Intervju 4) 

 

Respondenten indikerar i citatet att lögnen användes för att kunna skaffa pengar till ett hus. De 

respondenter som talade om att EU-medborgarna inte alltid gick att lita på gjorde också, som syns 

i citatet ovan, orsaksförklaringar till deras oärlighet/opålitlighet. De kopplade den till romernas 

fattigdom eller med korruptionen som de var vana vid i Rumänien. Djuve et al. (2015) tar i sin 

studie upp att en “oppositionell” identitet kan uppstå genom århundraden av förföljelse, det vill 

säga en identitet där den omgivande kulturen och dess normer förkastas (Sjögren och Zenou, 2007). 

Denna oppositionella identitet kan också tänkas påverka tilliten gentemot andra och hur viktigt det 

anses vara att själv vara pålitlig gentemot andra utanför gruppen eller utanför familjen. Eftersom 
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de själva inte kan lita på andra och dessutom lever i svår fattigdom, ser respondenterna en logik i 

att de ibland ljuger för andra, det vill säga dem som inte ingår i den närmaste kretsen och familjen. 

En av frivilligarbetarna beskriver just att romerna talar sanning inom familjen, men att det utanför 

den inte är så noga vad som sägs. Han uttrycker det likt följande: 

 

Då har det blivit så att alla andra ljuger, men inom familjen där talar man alltid sanning, inåt 

familjen, men sedan gentemot andra sedan då är det inte så noga vad man säger. Men, det vet jag 

inte heller om det är kultur, utan det är väl också så att när man varit utsatt för en massa...och varit 

undertryckta så, då kanske det blir så automatiskt. (Intervju 7) 

 

Fozto et. al. (2014) beskriver att det finns en skärpt gruppidentitet bland romer och ett tydligt “vi” 

och “de”. Författarna av studien beskriver även hur de måste förlita sig på sig själva för sin 

försörjning. Om detta är fallet samtidigt som framgången med romernas egen försörjning ligger i 

hur väl fattigdomen presenteras inför potentiella givare i gruppen “de”, är det inte helt ologiskt att 

en del av de fattiga EU-medborgarna använder sig av överdrifter eller lögner. Detta verkar vara 

överensstämmande med hur respondenterna uppfattar orsaken till den opålitlighet som de menar 

finns hos vissa EU-medborgare. Här är det naturligtvis viktigt att ha med sig i bakhuvudet att alla 

individer inte kan dras över en kam, och att gruppen romer består av många olika individer, släkter 

och grupperingar med skilda värderingar. De är inte en homogen grupp, där alla ser likadant på att 

ljuga.  Om förväntningarna på omgivningen är att den inte går att lita på, är det dock i enlighet med 

den sociala fällans logik (Rothstein, 2003) möjligt att handla illojalt mot omgivningen även för de 

som egentligen har en stark känsla för rättvisa. För att bryta det mönstret krävs socialt kapital enligt 

Rotstein (2003), något som det går att tänka sig att de frivilligarbetare och hjälporganisationer som 

arbetar nära de romska EU-medborgarna i Sverige hjälper till att förse med. Tanken att 

frivilligarbetaren och biståndsorganisationer kan påverka EU-medborgarnas tillit, verkar finnas hos 

respondenterna själva. Någon respondent talar exempelvis, vilket redovisas i ett tidigare citat, om 

vikten av att biståndsorganisationerna är noga med kommunikationen för att öka tilliten. I citatet 

som följer betonar respondenten att det är viktigt att romerna ser att frivilligarbetarna går att lita 

på: “Men vara helt ärlig och riktig då, i både vått och torrt[...]. Vare sig det är positivt eller negativt 

så står vi för det vi har sagt och det är ju att vara konsekvent, ja.” (Intervju 7) Samma respondent 

säger i anknytning till detta att han upplever det som “uppbyggande” för EU-medborgarna att de 

är konsekventa. 

 

9. Metoddiskussion 

Motivet till valet av semistrukturerade intervjuer som metod i denna studie, var möjligheten att 

fånga upp frivilligarbetarnas egna berättelser, och att i relativt stor grad låta dem styra sina svar 

själva utifrån de teman vi valt. Detta var också något som fungerade väl i intervjuerna enligt 

författarnas upplevelse, då en del oväntade ämnen togs upp.  Nackdelen med intervjuer jämfört 

med exempelvis deltagande observation är enligt Bryman (2011) att forskaren inte på samma sätt 

möter intervjupersonerna i deras naturliga omgivning. Till viss del menar författarna av denna 

uppsats att detta ändå skedde eftersom de flesta av intervjuerna utfördes i de lokaler 
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hjälporganisationerna använde, och även i vissa fall då EU-medborgare fanns där. Däremot fanns 

inte samma möjlighet att observera faktiskt beteende, det vill säga att se hur frivilligarbetarna 

agerade i samspel med EU-medborgarna, något som varit möjligt vid deltagande observation. Den 

valda metoden anses ändå ha fungerat väl för att uppfylla studiens syfte. Teorierna valdes utifrån 

de teman som arbetades fram ur empirin. Eftersom hjälparbetarnas åsikter och tankar på många 

sätt överensstämde med idéer från empowerment- teorier, framstod detta som ett naturligt val. 

Teori om generaliserad tillit var något som författarna inte hade mycket kunskap om innan, men 

som visade sig mycket användbart till temat om bristande tillit. 

 

En styrka med denna studie är att intervjuerna inte bara utfördes i en organisation, utan i tre olika 

hjälporganisationer med olika typ av struktur och sammanhållning. De låg också i tre olika städer 

i södra Sverige, med en viss distans emellan, och hade i dagsläget ingen uttalad kontakt med 

varandra så långt författarna kunde förstå. Detta gör att bilden som fångades in blev bredare, och 

att frivilligarbetarnas uppfattningar och erfarenheter inte påverkades av varandra. Resultaten blir 

därmed mer intressanta och trovärdiga när de sammanfaller, och detta gör att även olikheter mellan 

olika geografiska platser och organisationer gick att granska. En möjlig svaghet är att alla 

organisationerna fanns i just södra delen av landet, och att alla på något sätt, mer eller mindre, hade 

kopplingar till kristna samfund. Men å andra sidan upptäckte författarna i sina efterforskningar, i 

samband med planering av intervjuer, att väldigt många av de svenska hjälporganisationerna 

förefaller ha en kristen grund, så de organisationer som undersöktes kan tänkas vara representativa 

för hjälporganisationer i landet som helhet. Det hade också varit intressant för helhetsbilden att 

intervjua de biståndsorganisationer som hade projekt för att ge sysselsätttning och lön åt romerna 

i Rumänien, men det skulle blivit för omfattande för denna uppsats. 

 

10. Slutsats och diskussion 

Resultatet i föreliggande uppsats visar att frivilligarbetarna ser ett behov av att stötta kortsiktigt 

genom att främst tillgodose EU– medborgarnas basala behov, när de befinner sig i Sverige för att 

tigga. Det som framstår som mest angeläget när det gäller kortsiktigt stöd är natthärbärgen särskilt 

anpassade till EU- medborgarna. Frivilligarbetarna beskriver även att de ser långsiktig hjälp i 

Rumänien som mycket viktig. De anser att stödet bör ske genom att driva olika projekt för att skapa 

arbete, understödja skolgång samt bedriva motivationsarbete. I beskrivningen som 

frivilligarbetarna gör av sitt hjälparbete framkommer att de upplever ett dilemma. De uppger att de 

känner en slags ”dubbelhet” inför att hjälpa EU- medborgarna i Sverige. Samtidigt som de inte vill 

låta EU- medborgarna lida nöd genom att underlåta att hjälpa dem, vill de inte heller hjälpa så 

mycket att de uppmuntrar dem att komma hit och tigga. Undersökningen visar alltså att det verkar 

svårt att ”hjälpa lagom”, och att det är komplicerat att hitta en bra balans mellan stödet som ges i 

Sverige och i Rumänien. Vidare är tillit något som återkommer när frivilligarbetarna pratar om hur 

de ser på de individerna som tigger. Det framgår att de upplever en tillitsbrist. Frivilligarbetarna 

har på olika sätt fört fram en uppfattning om att det, hos EU- medborgarna, finns en låg tillit till 

omgivningen samt även till den egna förmågan, vilket ibland försvårar hjälparbetet både kort- och 

långsiktigt. Några frivilligarbetare menade även att vissa av EU-medborgarna kunde vara 
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opålitliga. Förutom detta går det att, hos frivilligarbetarna, utläsa en tilltro till EU- medborgarnas 

egna resurser när det gäller att kunna resa sig ur fattigdom, men de ger i intervjuerna samtidigt 

uttryck för att de anser det viktigt att stärka och stötta i den processen. Ovan behandlade teman, 

nämligen: frivilligarbetarnas uppfattning om EU- medborgarna, generaliserad tillit och behovet av 

natthärbärgen kommer nedan diskuteras mer ingående.   

 

Enligt Askheim & Starrin (2007) hänger empowermentbegreppet nära samman med begrepp som: 

delaktighet, tillit, socialt stöd, kompetens och medborgarskap. Den grupp av EU-medborgare, 

nämligen romer, som beskrivs i denna studies intervjuer besitter inte dessa egenskaper. De besitter 

dem definitivt inte när de befinner sig i Sverige och tigger, och de besitter dem inte heller i någon 

betydande utsträckning i hemlandet Rumänien. Det går alltså förstå varför detta är en grupp som 

frivilligarbetare gärna tar till sig och vill stödja. Ju fler av de egenskaper som kopplas till 

empowerment, som saknas, desto mer finns det att ändra och försöka hjälpa till med. Det finns 

större kunskaper hos frivilligarbetarna om romernas situation i Rumänien än vad författarna av 

uppsatsen förväntat sig, och en tro på att romerna har en möjlighet att till viss del förändra sin 

situation av egen kraft.  Flertalet frivilligarbetare verkar inte anse att det är hopplöst för de romska 

EU-medborgarna. De beskriver i intervjuerna att de ser många olika möjligheter för hur gruppen 

ska kunna förändra sina förutsättningar och sin situation. Ofta uttrycks det helt i linje med den 

inriktining av empowerment som kallas liberal styrningsstrategi, nämligen att individen anses ha 

en inneboende autonomi och förmåga som av olika anledningar har blockerats (Askheim & starrin, 

2007). Frivilligarbetarna tror sig se  många fler möjligheter än vad de uppger att romerna själva 

verkar göra. De diskuterar i intervjuerna orsakerna till varför romerna befinner sig i den situation 

de gör, och kommer även med förslag till lösningar som ,de anser, skulle kunna förbättra 

situationen. Det är intressant att se hur frivilligarbetarna tänker i dessa banor och hur de har ett 

långsiktigt perspektiv i sitt arbete och tror på romerna, eftersom det annars lätt finns risk att 

frivilligarbetare enbart ser sig som en “hjälpare”, och inte ser ett steg längre när det gäller effekterna 

av stödet de ger. Detta tyder på att empowermentbegreppet är befäst inom hjälporganisationer och 

hos frivilligarbetare. Det kan tänkas vara ett anamat synsätt på hur det anses att hjälparbete bör 

utföras. En annan intressant infallsvinkel när det gäller romernas egen förmåga, är att de, enligt 

statens offentliga utredningar (2010:55), historiskt sett var ett folkslag med eftertraktade kunskaper 

i bland annat konstsnide och musik, och därmed ursprungligen en resursstark grupp.  

 

När det gäller generaliserad tillit är en mycket intressant aspekt av mötet mellan de fattiga romerna 

från Rumänien och svenskarna i välfärdsamhället Sverige, att Rumänien är ett så kallat 

lågtillitsland när det gäller generaliserad tillit, medan Sverige är ett land där hög generaliserad tillit 

uppmätts bland befolkningen. Rothstein och Eek (2009) använde just därför dessa två länder i sin 

studie, som nämnts tidigare, för att ta reda på hur variationer i nivån på tillit kunde förklaras i olika 

länder. Jämlikhet och korruption har stort samband med den generaliserade tilliten i ett land enligt 

Van Lange (2015). Romerna utsätts som folkgrupp för den rumänska statens likgiltighet och 

diskriminering, enligt bland annat studier av Fozto et. al. (2014) och har ett dystert förflutet, 

förutom att de som alla andra rumäner är påverkade av korruptionen i landet. Deras odds när det 

gäller tillit till andra, vilket även diskuterats tidigare i uppsatsen, ser med andra ord inte alls bra ut. 

Detta gick också att finna tydliga spår av i respondenternas svar i intervjuerna. Det som är intressant 

när det gäller den speciella kulturkrocken mellan tiggande romer och välfärdssvenskar, är att det 
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går att hitta frön av hopp och möjligheter i deras möte. Rothstein (2003) menar att staten och dess 

organisationer fungerar som en modell för pålitlighet i ett land, och enligt Nannestad och Svendsen 

(2005) gäller detta särskilt för etniska minoriteter. Det går att tänka sig att hjälporganisationerna i 

Sverige, även om de inte främst befinner sig i romernas hemland eller är statliga, på samma sätt 

kan vara en positiv modell för pålitlighet. Rothstein (2003) beskriver också att ett sätt att komma 

ur “sociala fällor” är att öka det sociala kapitalet, som har att göra med tillgången till sociala nätverk 

med hög tillit. När hjälporganisationerna visar sig konsekventa, rättvisa och pålitliga för de EU-

medborgare som lever i sin transnationella existens, som återkommande gäster till Sverige, verkar 

det troligt att deras sociala kapital höjs genom de nya kontakter och pålitliga vänner som 

frivilligarbetarna utgör. Detta skulle i sin tur kunna medföra att den generella tillliten höjs och att 

det blir lättare att ha tillit till nya jobbmöjligheter i Rumänien via statliga projekt och olika 

hjälporganisationers projekt, som förhoppningsvis kommer att fortsätta öka i antal. Någon 

respondent uttryckte att EU-medborgarna själva tappat hoppet totalt om Rumänien. 

Förhoppningsvis går den trenden, åtminstone för ett stort antal, att långsamt vända genom smarta 

projekt och politiska påtryckningar. 

 

Det svar som kanske framträdde tydligast och mest samstämmigt i intervjuerna när det gällde 

behoven i Sverige, var att det fanns ett stort behov av natthärbärgen i vårt kalla land. I stort sett alla 

respondenter skulle vilja se att det startades nya enkla härbärgen som mestadels, eller helt, var 

inriktade på de tiggande EU-medborgarna. Behovet stämmer väl med resultatet i den norska studien 

av Engebrigtsen et. al. (2014) där hjälporganisationerna rapporterar kapacitetsproblem och brist på 

sovplatser. Det fanns en tydlig åsikt om att det fanns en risk med att göra härbärgen alltför bekväma, 

men samtidigt en stor övertygelse om att det gick att komma förbi de problemen och att sovplatser 

var nödvändiga. Detta resultat borde vara intressant och värt att undersöka för kommuner där 

många fattiga EU-medborgare vistas, då många uttryckte att de var villiga att själva hålla i ansvaret 

men hade behov av kommunens stöd. En respondent menade även att hjälporganisationen skulle 

kunna utföra det mer kostnadseffektivt än vad kommunen gör, i de fall de tillhandahåller härbärgen 

där EU-medborgarna får övernatta. 

 

När det gäller vidare forskning skulle det vara av stort intresse att höra EU-medborgarnas egna 

berättelser och uppfattning om sin situation, men även hur de uppfattar det stöd som 

hjälporganisationer erbjuder dem i Sverige, samt den hjälp som biståndsorganisationer erbjuder 

genom sina projekt i Rumänien. Biståndsorganisationernas uppfattning om hur väl deras projekt 

landar hos EU-medborgarna och vad som fungerar eller inte fungerar i deras satsningar är också 

ett viktigt forskningsområde inom detta spännande område.  
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BILAGA 1                                                                                                                            

 
INTERVJUGUIDE 

  

Vi som intervjuar heter Malin Ternstedt och Linda Rosén och är socionomstudenter på 

Hälsohögskolan i Jönköping. De intervjuer vi utför utgör underlag för vår C-uppsats och 

intervjun kommer att handla om dina erfarenheter av hjälparbete för de EU-medborgare från 

Rumänien som tigger i Sverige. Det du säger kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 

ingen kommer att få reda på vem som sagt vad i vår undersökning, eller namnen på dem som 

deltagit. För att vara säkra på att vi uppfattar det du säger rätt, kommer vi att spela in samtalet. 

Att delta i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta intervjun 

om du inte längre vill delta. Vi vill gärna fånga din upplevelse och den kunskap du har och 

kommer därför att ställa ganska öppna frågor som du är fri att svara på hur du vill, men även 

ställa följdfrågor för att underlätta berättandet och få med viktiga detaljer. Det finns inga svar 

som är rätt eller fel i den här intervjun. Har du några frågor du vill få svar på innan vi börjar? 

  

  

Kön: 

Hur gammal är du? 

Organisation / hjälparbete : 

Position i organisationen? 

Hur länge har du varit engagerad i de tiggande EU-medborgares situation genom just detta 

hjälparbete eller hjälporganisation? 

  

Berätta om den hjälp som erbjuds i det hjälparbete/ den hjälporganisation du tillhör. 

Hur ofta?     På vilket sätt? 

Vilka och hur många kommer? 

  

Vad upplever du att fungerar bra med hjälparbetet och organiseringen av det? 

Varför fungerar det bra? 

Kan du ge exempel? 

  

Finns det något du tycker skulle kunna förbättras eller förändras i hjälparbetet utifrån de 

resurser som finns? 

Om ja: Kan du ge exempel på situationer då du upplever att det inte fungerar som du skulle 

önska. 

Varför behöver det förändras? 

  

Om ni fick mer resurser, hur skulle du vilja använda dem?/ Hur skulle du vilja utveckla ert 

arbete om ni hade möjlighet? 

Ge exempel. 
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Vilken hjälp efterfrågar den här gruppen själva, enligt din erfarenhet? 

Är det något de efterfrågar som ni upplever att ni inte kan bistå med? 

I så fall: Varför kan ni inte bistå med det? 

Får de den hjälpen på annat håll? 

  

Kan du berätta vad du visste om tiggarnas situation innan du engagerade dig? 

Var kom den eventuella kunskap eller bild ifrån som du hade? 

  

  

Kan du beskriva vad du vet om deras situation idag? 

Vad vet du om situationen i deras hemland, Rumänien? 

Situationen i Sverige när de tigger? 

  

Hur anser du, utifrån dina erfarenheter, att man bäst stödjer de EU-medborgare som 

kommer till Sverige för att tigga? 

Som frivilligorganisation? 

Från statens och kommunens sida? 

Samhället i stort? 

Något annat perspektiv? 

  

De flesta som ni riktar ert hjälparbete till är romer från Rumänien. Visste du något om romsk 

kultur/ deras etniska identitet innan du träffat gruppen ifråga? 

Om ja: Beskriv vad du visste. 

Hur hade du fått den kunskapen? 

  

Hur ser dina kunskaper om deras kultur ut idag? 

Förklara. 

  

Skiljer sig de nya kunskaperna något från dina tidigare kunskaper? 

På vilket sätt? 

  

Skiljer sig romernas kultur från den svenska enligt din uppfattning? 

om ja, på vilket sätt?   

  

Anser du att man behöver ta hänsyn till kulturen/ ha kunskap om kulturen på något särskilt 

sätt i mötet med romerna i ert hjälparbete? 

Om nej: Varför anser du att man inte behöver det? 

Om ja: Varför behöver man ha det?   På vilket sätt? 

Påverkar det sättet arbetet utförs på?  

Vad behöver man tänka på? 
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Det finns många olika åsikter om tiggeri i Sverige. Har du, utifrån din erfarenhet med dessa 

personer, fått någon uppfattning om vad de romska EU-medborgarna själva har för syn på 

tiggeri? 

Om ja: Vad anser de om det, enligt din erfarenhet? 

Hur har du fått reda på det? 

  

Har du fått någon uppfattning om de här individerna själva upplever det som skamfyllt att 

behöva tigga? 

Hur har du fått den uppfattningen? 

  

Vet du något om vad tiggarna har för rättigheter och skyldigheter i Sverige? 

Om ja: Kan du ge exempel? 

  

Tror du att de som kommer hit och tigger vet vilka rättigheter och skyldigheter de har? 

Om ja: På vilket sätt har du förstått att de vet det? 

Om nej: Varför tror du inte det? 

  

Är det någon persons livsöde eller berättelse som berört dig särskilt mycket under din tid 

med detta hjälparbete? 

Om ja : Berätta! 

  

Är det något annat du vill berätta eller tillägga som vi inte tagit upp hittills? 

  

  

  

Ett stort tack för att du tagit dig tid att svara på våra frågor! Dina svar har stor 

betydelse för vår undersökning. 
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BILAGA 2 

Information inför kommande intervju om tiggande EU-migranter/medborgare 

  

Tack för att du vill medverka i vår intervju! Vi som håller i intervjun heter Malin Ternstedt och 

Linda Rosén och är socionomstudenter vid Hälsohögskolan i Jönköping. Denna intervju är en del 

av vår C-uppsats. Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur man bäst ger stöd till de EU-

medborgare som kommer hit för att tigga. Eftersom “tiggarna” är en utsatt grupp har vi av etiska 

skäl valt att inte genomföra intervjuer med dem direkt, utan istället undersöka hur ni som 

frivilligarbetare/hjälporganisation uppfattar dem och deras situation. Vi vill även veta hur ni anser 

att man bäst kan stötta dem. Eftersom ni träffar denna grupp ofta tror vi att ni har kunskap som är 

av intresse och till nytta för vår undersökning. Vi vill informera om några viktiga saker som är bra 

att veta innan du ska bli intervjuad: 

  

● Du ger genom ditt samtycke tillstånd till intervjun 

  

● Deltagandet är frivilligt och du kan när du vill avbryta din medverkan utan att ange varför 

  

● Om du inte vill svara på någon fråga så säger du bara till 

  

● Uppgifterna du lämnar kommer behandlas strikt konfidentiellt, och vi avidentifierar allt 

material vi använder i vår uppsats 

  

● Intervjun kommer att spelas in för att underlätta vårt arbete. Inspelningen kommer vara 

tillgänglig enbart för oss och vår handledare under den tid vi arbetar med materialet, och 

därefter raderas   

  

● Intervjun beräknas ta 30 - 60 min 

  

  

Vi hoppas att genom vårt arbete kunna öka kunskapen och medvetenheten kring gruppen tiggande 

EU-medborgare och hur man bäst stöttar dem. 

  

  

Om det är något som känns oklart, eller om du har några andra funderingar, hör då 

av dig till oss: 
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BILAGA 3 

 

Samtycke 

Jag har tagit del av informationen kring intervju och undersökningen (Hur man bäst 

stöttar de EU-medborgare som kommer hit för att tigga) som helhet. Jag har fått 

möjlighet att ställa de frågor jag velat, och även fått svar på dem. Jag intygar att mitt 

deltagande är helt frivilligt och jag är medveten om att det inte utgår någon ersättning. 

Jag kan närhelst jag vill avbryta mitt deltagande utan att uppge varför.   

  

Deltagares namn …………………………………………..... 

  

Deltagares underskrift…………………………………………………… 

  

Ort och datum ……………………………………………...... 

  


