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SAMMANFATTNING 

EU-medborgare som kommer till Sverige för att tigga är idag ett aktuellt ämne. Syftet med 

studien var att undersöka de insatser som erbjuds av kommunen och ideella organisationer 

för att hjälpa dessa människor. En kvalitativ ansats valdes och sammanlagt genomfördes fem 

intervjuer, tre med kommunalrepresentanter och två med olika ideella organisationer. 

Resultatet visade att det finns ett flertal olika insatser och många av dessa görs utifrån ett 

samarbete med de båda parterna. Samtliga informanter var av uppfattningen att 

genomförandet fungerade bra men att det fanns tydliga begränsningar. Begränsningarna var 

bland annat okunskap om den aktuella gruppen och språksvårigheter. Resultatet visade även 

att de vanligaste förtjänsterna var att de utsatta EU-medborgarna bemöttes som människor 

och att de fick mat och ett tak över huvudet. Resultatet analyserades utifrån tidigare 

forskning, Maslows behovshieraki och Antonovskys känsla av sammanhang. En av studiens 

slutsatser blev att ytterligare kunskap om utsatta EU-medborgare som tigger är nödvändig.  

Nyckelord: tiggare, Rumänien, romer, antiziganism. 
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ABSTRACT 

EU-citizens who are coming to Sweden to beg is a current topic. The purpose of the study was 

to investigate the actions offered by the municipality and non-profit organizations to help 

these people. A qualitative approach was chosen and altogether five interviews were carried 

out, three with municipal representatives and two with different non-profit organizations. 

The result showed that there is a number of different actions and many of these are based on 

collaboration with the two parties. All informants were of the opinion that the 

implementation worked well but that there were clear limitations. The limitations included 

lack of knowledge about the current group and language difficulties. The results also showed 

that the most common merits was that the vulnerable EU-citizens were treated as people and 

that they got food and a roof over their heads. The results were analysed by previous 

research, Maslow's hierarchy of needs and Antonovsky’s sense of coherence. One of the 

study’s conclusions was that further knowledge about vulnerable EU-citizens who begs is 

necessary. 

Keywords: beggars, Romania, romas, antiziganism.  
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1 INTRODUKTION   

1.1 Bakgrund 

Romer har under modern tid tillskrivits ett flertal olika beteckningar, såsom zigenare eller 

tattare. Det finns dokumenterat att romer har befolkat Europa i cirka 700 år och idag 

beräknas 8-12 miljoner romer leva i Europa. Romer har genom historien blivit utsatta för 

såväl fysiska som psykiska och juridiska övergrepp. Trots att romer ofta beskrivits som ett 

resande och transnationellt folk har de oavsett var de gjort uppehåll blivit utsatta för 

exkludering, deras utanförskap är således inget nytt fenomen. Ett utav skälen till varför 

romer möts av exkludering beskrivs vara deras upplevda kulturella och etniska särdrag i 

relation till majoritetssamhället. Ytterligare ett skäl som nämns består i att romer inte har 

något eget land, vilket får till följd att de oavsett nationell tillhörighet alltid blir betraktade 

som minoriteter eller som De Andra. Istället för att rikta skulden mot samhällets 

marginalisering har ansvaret förflyttats till den romska gruppen (SOU, 2010:55).  

Sedan Rumäniens och Bulgariens intåg i EU år 2007 har antalet tiggare på Sveriges gator 

eskalerat och många gånger är dessa människor av romskt ursprung. Den nya formen av 

fattigdom som tiggaren åskådliggör skapar starka reaktioner. Tiggaren betraktas som något 

radikalt annorlunda än välfärdssamhällets allmänna medborgare (Hansson, 2014). I ett 

radioreportage av Enqvist (2014) framgår att antalet stockholmare som upplever tiggeri som 

störande ökar. Mossige-Norheim (2014) redogör i ett liknande radioreportage om hur det 

växt fram hatforum mot tiggare på Internet och att anlagda bränder mot tiggarnas tältläger 

förekommit. I maj 2014 placerade Sverigedemokraterna stora annonser i Stockholms 

tunnelbana med texten ”Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator” (Thomsen, 

2014, 12 maj). Samtidigt menar Hansson (2014) att det finns omfattade krafter i det svenska 

samhället som vill förbjuda tiggeri.   

Med utgångspunkt i den allt vanligare synen av akut hemlöshet för EU-medborgare 

genomförde Socialstyrelsen (2013) år 2011 en undersökning som syftade till att kartlägga 

hemlösheten i Sverige. Resultatet visade att det fanns en stor okunskap om hemlösa 

personer, framför allt utrikesfödda. Vidare framkom det att dessa människor lever i en 

omfattande utsatthet, främst på grund av att de saknar medel till försörjning samtidigt som 

de har begränsat förfogande till Sveriges välfärdssystem. Genom EU:s fria rörlighet söker de 

sig till Sverige i hopp om arbete men hindras bland annat av språkbarriären att finna fast 

förankring på arbetsmarknaden. Detta leder vidare till att deras möjligheter att finna stabilt 

boende minskar. Med andra ord tvingas de leva i både hemlöshet och utan möjligheter till 

försörjning. L. Klingensjö (personlig kommunikation, 4 februari 2015) menar att under 2014 

hade 70 % av Sveriges kommuner meddelat att de hade utländska tiggare på sina gator. 
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Sammanlagt handlade det om ca 2000 personer som försörjde sig genom tiggeri och 

Klingensjö menar att den siffran idag har ökat.  

Sievers (2013) skrev i en nyhetsartikel att det är vanligt förekommande att både tiggare och 

EU-migranter inte törs ta kontakt med och söka hjälp hos de svenska myndigheterna. Istället 

väljer de att vända sig till olika ideella organisationer, något det idag finns gott om i 

storstäderna. Eftersom en EU-migrant måste erhålla arbete eller annat sätt till försörjning för 

att inte mista sin uppehållsrätt i Sverige, undviker många av den anledningen att kontakta 

socialtjänsten. Socialstyrelsens (2013) kartläggning visade att ca 80 % av de hemlösa EU-

migranterna mottagit någon form av hjälp och stöd. Det har då i första hand handlat om 

praktisk hjälp, exempelvis i form av kläder och mat. Hjälpen kom främst från ideella 

organisationer som exempelvis kyrkan. Det framkom även att socialtjänsten enbart i liten 

utsträckning möter dessa människor och då vanligtvis i samband med akuta insatser. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utsatta EU-medborgare som försörjer sig genom tiggeri är en ny målgrupp i Sverige och det 

råder okunskap gällande dem inom det sociala arbetet. Syftet med denna studie är att 

undersöka de insatser som erbjuds av kommunen och ideella organisationer för att hjälpa 

dessa människor. Undersökningen är begränsad till en medelstor stad i Mellansverige. Syftet 

kommer att besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka insatser gör kommunen och ideella organisationer för utsatta EU-

medborgare som tigger? 

 Hur upplever kommunpersonal och representanter för ideella organisationer 

genomförandet av insatserna för utsatta EU-medborgare som tigger? 

 Vilka förtjänster och begränsningar har de insatser som kommunen och ideella 

organisationer erbjuder utsatta EU-medborgare som tigger? 

1.3 Begreppsförklaring 

Jag har i arbetet valt att använda begreppet ”utsatta EU-medborgare” istället för ”tiggare” då 

jag anser att det valda begreppet är mindre stigmatiserande. Det valda begreppet tillkom 

dock under studiens slutskede och har således inte använts under arbetet.  

EU-medborgare är en heterogen grupp bestående av individer med skiftande bakgrund. För 

att begränsa studiens undersökningsområde har studien avgränsats till män och kvinnor med 

romskt ursprung från Rumänien och Bulgarien vilka kommit till Sverige för att tigga.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Nedan kommer forskning inom det valda ämnesområdet att presenteras. Först kommer en 

redogörelse om hemlöshet och sedan följer avsnitt om de utsatta EU-medborgarnas relation 

till samhället. Därefter kommer den rådande rasismen och diskriminering mot romer att 

presenteras och till sist kommer en presentation av eventuella åtgärder mot 

tiggerifenomenet. Nedan kommer begreppet ”tiggare” att användas, då detta är författarnas 

egna benämningar på utsatta EU-medborgare som tigger.  

2.1 Strukturellt perspektiv på hemlöshet 

Swärd (1999) har i en kvalitativ och longitudinell studie undersökt hur hemlösheten tar sig 

uttryck i Sverige. Genom att granska de människor som lever i hemlöshet och de personliga 

aspekterna som påverkade under tiden som hemlösa, menar Swärd att det kommer finnas 

tecken på svaghet. Dock påverkas hemlösheten, likt andra former av social problematik, av 

socio-ekonomiska villkor som verkar på en nivå utanför individens räckvidd. Om då 

hemlöshet väljs att ses som ett socialt problem ökar möjligheterna att finna svagheterna och 

de klyftor som bland annat existerar i bostadspolitiken och socialpolitiken.  

 

Swärd (1999) beskriver vidare att över världen varierar vilka rättigheter människan har till 

bostad, i vilken grad hemlöshet debatteras i socialt arbete, ideella organisationers arbete mot 

hemlöshet samt i vilken utsträckning landet avser att finna lösningar på dilemmat eller om 

de lägger över ansvaret på de ideella organisationerna. En omständighet som kan påverka 

hemlösheten är landets ekonomiska status, i ett fattigt land är exempelvis hemlösheten 

högre. Landets ekonomi påverkar även bostadsmarknaden och de olika försäkringssystemen. 

I Skandinavien är forskningen om hemlöshet relativt begränsad och det finns få förklaringar 

till orsaker och mönster. De insatser som finns om hemlöshet är ofta akuta nödinsatser 

insatta av kommunen eller ideella organisation, såsom härbärgen där de hemlösa kan 

spendera natten.  

2.2 Majoritetssamhällets förhållande till tiggaren 

Alenius (2012) har genomfört en studie som utifrån ett kvalitativt förhållningssätt analyserat 

tre populära finska tidningar under åren 2008-2011. Han hävdar bland annat att beslutet att 

inkludera Rumänien och Bulgarien i EU år 2007 kom att få oanade konsekvenser för ett 

flertal olika europeiska länder. Den fria rörligheten som inträdet förde med sig innebar att 

romer, i högre utsträckning än förut, sökte nytt boende i andra medlemsländer. En del romer 

kom att söka sig till nordiska länder såsom Norge och Finland, vilket orsakade livliga 

debatter. Diskussionerna berörde främst den metod som somliga romer valde som 

försörjning. Tiggande romer längs städernas gator blev en allt vanligare syn. Att se folk tigga, 

bönfalla om pengar, kom att skaka befolkningen i såväl Norge som Finland. 
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Hansson (2014) har i sin masteruppsats undersökt hur stockholmare ställer sig till 

fenomenet tiggeri. Genom intervjuer med 30 stockholmare kom han till resultatet att ett 

flertal informanter beskriver tiggeri som ett nytt fenomen i Sverige. Vidare redogör nära 

hälften av dessa att de upplever det som att Sverige genomgått en märkbar förändring under 

de senaste decennierna. Tiggarens närvaro beskrivs av vissa som en del av denna förändring. 

Liknande tankegångar finns representerade i Alenius (2012) studie. Majoriteten av 

informanterna medger dock att det även tidigare förekommit utslagna människor på gatorna 

som stundtals bett om pengar. Men dessa beskrivs inte som tiggare, istället benämns de 

enligt Alenius som missbrukare, hemlösa eller uteliggare. Hansson tolkar fenomenet som att 

denna grupp av människor inte på samma sätt som dagens tiggare hotar diskursen om det 

svenska folkhemmet. 

Alenius (2012) studie visar hur artiklar som behandlar romer ökat under åren 2008-2011 i de 

tre undersökta finska tidningarna. Av studien framgår att artiklar som berör romska frågor 

aktualiserades först i samband med att det första betydande antalet romer infann sig i 

Finland. En negativ framställning av romer är bilden som främst förmedlades av de 

sensationsbaserade nyhetstidningarna. Alenius betonar dock att den mediala bilden inte var 

ensidig, istället fanns såväl neutrala som positiva artiklar representerade. En orsak till den 

negativa hållningen beskrivs vara att tidningarna avspeglar en utbredd negativ attityd 

gentemot romska EU-migranter hos befolkningen och att negativa framställningar således 

bidrar till att tidningarna säljer bättre. Författaren anser att de undersökta nyhetstidningarna 

delvis bidrog till att förstärka redan etablerade fördomar hos delar av befolkningen. Under 

hösten 2010 uttryckte Finlands inrikesminister, Anna Holmlund, sig enligt följande: ”Beggars 

should be gotten rid of” (s. 101). Uttalandet bidrog enligt Alenius till att befästa det redan 

negativa förhållningssättet hos såväl delar av befolkningen som hos media.  

Swanson (2007) har genomfört en studie om hur inhemska kvinnor och barn som tigger på 

Quitos gator i Ecuador ses av omgivningen. Genom djupintervjuer med tiggarna kom 

Swanson till slutsatsen att tiggarna ofta tillskrivs misstänksamma och negativa 

karaktärsdrag. Tiggarna ses dessutom som professionella som förlitar sig på sin list och 

förklädnad och som egentligen lever rika och hälsosamma liv som de förskaffat sig genom att 

lura godhjärtade människor. Swanson hävdar att genom att fokusera på denna uppbyggda 

bild av tiggares fattigdom frångår vi arbetsmarknadens brister istället för att belysa den 

verkliga fattigdomen. Detta är precis vad som sker i Ecuador idag, tiggarna beskylls för att 

manipulera samhället, utnyttjande av barn, okunnighet och lathet. Ett exempel på hur de 

framställs som lata ges av en av de intervjuade socialarbetarna: 

 

They like the easy life, they like everything for free because, you know, they’d rather be begging 

than working. Because you know they could get a job. Even young Indians—they’d rather 

extend their hands than work in a restaurant peeling potatoes or gardening or washing clothes. 

Rather, they prefer to sit and beg (Swanson, 2007, s. 711).  

 

Dock hävdar Swanson (2007) att tiggarna är allt annat än passiva offer utan att de varje dag 

aktivt arbetar med de resurser de har för att skapa sig en bättre vardag. Swanson menar att 
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tiggeriet har blivit en form av motstånd mot den sociala exklusionen. Eftersom Ecuador inte 

ger dem mycket annat val i och med den rådande sociala och rasistiska hierarkin, har 

tiggeriet blivit ett sätt att fullfölja eventuella utbildningar och att förbättra de materiella 

villkoren. Att dessa människor hellre väljer tiggeri än andra alternativ visar starkt på vilket 

förtryck de lever under. Ett förtryck på både könet och etniciteten.  

2.3 Antiziganism 

Alex och Lethis (2013) har genomfört en kvalitativ studie som syftade till att undersöka 

romska kvinnors erfarenheter av välbefinnande i Sverige. Romer är sedan 1999 en erkänd 

minoritetsgrupp i Sverige vilket innebär att de har rätt att skydda sin kultur och rätt att få 

prata sitt eget språk, exempelvis i möten med olika myndigheter. Trots detta menar Alex och 

Lethis att inhemska kvinnor samt kvinnor som ingår i minoritetsgrupper världen över delar 

en historia om kolonisering och ses som avvikande från majoritetssamhället. Ett faktum som 

även framkom i Swansons (2007) studie. Vidare är dessa människor ofta underordnade, både 

som kvinnor och som kulturell grupp. De intervjuade romska kvinnorna i studien berättade 

även att de upplevde att dels majoritetssamhället och dels myndigheterna hade stereotypa 

och förutfattade meningar om det romska folket.  

 

Rodell Olgaç (2006) syftar i sin doktorsavhandling att granska förhållandet mellan den 

svenska skolan och den romska minoriteten. Av resultatet framgår att det såväl historiskt 

som i dagsaktuella sammanhang kan vara förenat med stigma och diskriminering att i det 

offentliga rummet definiera sig som rom. En uppfattning som stöds av bland annat Alenius 

(2012). Fenomenet får till följd att vissa romer väljer att inte tillkännage sin etniska och 

kulturella status, något som i sin tur riskerar att påverka identitetsskapandet negativt. Vidare 

beskrivs hur de, på grund av majoritetssamhällets föreställning om dem, själva betraktar sig 

som annorlunda. De intervjuade kvinnorna i Alex och Lethis (2013) studie beskriver många 

situationer där de upplever konsekvenserna av den romska generaliseringen av 

majoritetssamhället. Ett tydligt exempel där de upplever detta är i affärer då folk ofta tittar 

på dem som tjuvar. En kvinna berättar att det blev mycket lättare att handla när hon slutade 

att klä sig i romska traditionskläder. Resonemanget har flera likheter med Hansson (2014). I 

hans studie beskrivs tiggaren, vilken generaliseras av hans informanter som en EU-

immigrant med romskt ursprung från Rumänien, som radikalt annorlunda den egna 

”etniskt” svenska befolkningen. Den finska nyhetsrapporteringens framställning av romer i 

Alenius (2012) artikel döljer ett liknande mönster. Av de tre nyhetstidningarna som ingick i 

studien är samtligas publikationer om romer generellt sett negativt inställda i återgivningen. 

Tidningarna förmedlar en bild av romer som konstiga och annorlunda. Istället för att rikta 

uppmärksamheten mot likheter betonas skillnader mellan den romska och den finska 

majoritetskulturen. 
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2.4 Hantering av tiggerifenomenet 

I en masteruppsats från Lunds universitet beskriver Bengtsson (2012), utifrån sex 

semistrukturerade intervjuer, olika förslag på åtgärder som kan användas för att bekämpa 

problemfenomenet tiggeri. Exempelvis föreslogs ett förbättrat preventivt och uppsökande 

arbete. Vidare beskriver författaren att samhället behöver fokusera på att skapa fler bostäder 

och ”låglönearbete” som alternativ till att tigga. I Rodell Olgaçs (2006) undersökning 

diskuteras skolans betydelse för ett mer jämställt och integrerat samhälle. Såväl Hansson 

(2014) som Bengtsson och Alenius (2012) för en diskussion vars innehåll består i fördelarna 

och nackdelarna med strängare kontroll och hårdare reglering kring fenomenet tiggeri. Ett 

juridiskt alternativ som nämns av Bengtsson är att tillståndsbelägga tiggeriet. I praktiken 

skulle ett lagförslag av det slaget innebära att ett särskilt tillstånd krävs för att bli erkänd som 

tiggare. Den juridiska bestämmelsen om tillåtelse skulle kunna utvecklas till att tiggande 

endast är tillåtet under förutsättning att de insamlade pengarna tillägnas välgörande 

ändamål.  

Beijer (1999) har i en FoU-rapport beställd av Socialstyrelsen intervjuat tiggare och 

socialsekreterare angående deras tankar och åsikter kring tiggares kontakt med 

socialtjänsten. Beijer beskriver en av tiggarnas tankar om möjliga insatser och åtgärder:  

Det stöd han säger sig behöva idag, och som han menar andra i hans situation också behöver, 

är någon form av sysselsättning, gärna ett arbete, för att ta del av samhället och därmed känna 

att han utför någonting, blir fysiskt uttröttad, vilket skulle leda till att han också skulle må 

bättre psykiskt (s.46).  

2.5 En reflekterande sammanfattning 

Swärds (1999) studie visar att hemlöshet förekom innan de aktuella EU-medborgarna kom 

till Sverige och ger en övergripande bild av fenomenet. Redogörelsen för Swansons (2007), 

Bengtssons (2012) och Hanssons (2014) artiklar syftar till att visa majoritetssamhällets 

förhållande till de utsatta EU-medborgarna. En viktig utgångspunkt i föreliggande uppsats är 

att majoritetssamhällets inställning till de utsatta EU-medborgarna kan påverka de 

eventuella insatser som erbjuds av kommunen och ideella organisationer.  

 

Vidare redogör Alex och Lethis (2013) och Rodell Olgaç (2006) för den diskriminering som 

romer dagligen utsätts för. Detta är av stor vikt för den aktuella studien då det inger kunskap 

om vilka förutsättningar romerna har i det svenska samhället. De romer som kommer hit i 

syfte att tigga blir på så vis extra utsatta. Alenius (2012) beskriver den bild som media 

producerar av romer och tiggare vilket bidrar till den uppfattning som befolkningen får av 

den aktuella målgruppen. Detta kan då i sin tur påverka de insatser som kan komma att 

erbjudas.  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt redogörs för den tolkningsram som kommer användas för att analysera 

resultatet. Två teorier har valts ut, Maslows behovshierarki och Antonovskys känsla av 

sammanhang, vilka kommer presenteras nedan. Maslows behovshierarki valdes för kunna se 

vilka som är människans grundläggande behov och för att därefter kunna analysera hur 

insatserna bemötte dessa. Antonovskys känsla av sammanhang valdes för att ytterligare 

kunna analysera på vilket sätt de utsatta EU-medborgarna påverkades av insatserna. 

Anledningen till varför jag valde dessa två teorier framför samhällsteorier är för att lyfta fram 

de utsatta EU-medborgarnas perspektiv och upplevelser i den konkreta situationen de 

befinner sig i här och nu och i vilken insatserna ges.  

3.1 Maslows behovshierarki 

Maslow (1987) har i sin teori försökt skapa klarhet i människans behov och begär. Dock 

menar han att det är meningslöst att försöka rada upp dessa då en sådan lista skulle tyda på 

en jämställdhet bland dem. Maslow menar istället att begären radar upp sig i en hierarkisk 

ordning. Han lägger vikt på faktumet att nivåerna i hierarkin är överlappande och inte 

uteslutande av varandra. Flera behov kan med andra ord existera samtidigt men människan 

prioriterar enbart ett åt gången. Människan blir dock bara tillfälligt tillfredsställd och Maslow 

hävdar att vi alltid kommer att vilja ha mer. Men vi kan bara önska mer om vi redan från 

början har uppnått vissa saker.  

Maslow (1987) beskriver att den första nivån utgörs av människans fysiologiska begär, såsom 

hunger och törst. De lägger således grunden för ett utvecklande av ytterligare begär. Detta 

innebär mer ingående att en människa som saknar allt i livet främst skulle uppleva behovet 

av att tillfredsställa de fysiologiska behoven. Om alla andra behov är otillfredsställda kommer 

vi att domineras av våra fysiologiska begär och de resterande begären kommer kännas 

obefintliga. Våra vanor, intelligens och vårt minne kommer alla att definieras som verktyg för 

att tillfredsställa hungern. En människa som saknar dessa mest grundläggande behov menar 

Maslow kan komma att ses som en sjuk och ofullständig människa. De människor som 

befinner sig längst ner i hierarkin är dessutom beroende av andra människor då 

tillfredsställelse främst kommer utifrån. 

När de fysiologiska behoven har blivit tillgodosedda kommer vi enligt Maslow (1987) att nå 

den andra nivån vilket syftar till våra känslor av säkerhet och trygghet. Han menar att 

människor som lever i välfungerande och utvecklade samhällen sällan behöver uppleva 

känslor av osäkerhet. I denna fas kan det även vara givande för människan att ta fasta på 

någon form av religiös tro som skapar en känsla av meningsfullhet. När dessa behov är 

uppnådda övergår människan till tredje nivån där behov av kärlek och samhörighet existerar. 

Om vi blir uppslitna från våra rötter eller tvingas vara åtskilda från vänner och familj kan det 

påverka vår motivationsförmåga. Den fjärde nivån i Maslows behovshierarki är självrespekt 

eller självaktning. Tillfredsställelsen här leder till utvecklandet av självförtroende, känsla av 
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värdighet och styrka. Den sista nivån är självförverkligande, men enbart ett fåtal individer 

når hit. Självförverkligande innebär att vi finner vår mening i livet, vad vi är skapade till. 

3.2 Antonovskys känsla av sammanhang 

Det salutogena synsättet grundades av Antonovsky (2005) och syftar till vad som 

upprätthåller hälsan och står i dikotomi till det patogena synsättet som fokuserar på orsaken 

till sjukdomen. En viktig del i det salutogena synsättet är en människans känsla av 

sammanhang (KASAM). Antonovskys teori består av tre teman som utgör grundpelarna: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De individer som visar på höga värden av 

dessa tre komponenter har således en hög KASAM. Tillsammans bidrar dessa tre till att göra 

människan uthållig mot stress. Dock menar Antonovsky att människan varken är frisk eller 

sjuk utan vistas någonstans mellan dessa och genom livet rör vi oss fram och tillbaka på 

skalan. Ju högre grad av KASAM människan uppmäter desto friskare är hon.  

Begriplighet handlar enligt Antonovskys (2005) resonemang om i vilken utsträckning 

människan finner sin situation gripbar, strukturerad och sammanhängande snarare än 

oordnad och kaotisk. Han menar vidare att ”det blir svårt att tro att man kan klara sig bra om man 

lever i en värld som upplevs som kaotisk och oförutsägbar” (s. 48). Människan behöver en viss 

grad av struktur och regelbundenhet i sitt liv för att känna sig frisk. En individ som har hög 

grad av begriplighet förväntar sig att de situationer denne kommer uppleva i framtiden 

kommer vara förutsägbara. Om de ändå skulle komma i form av en överraskning, är de 

tydligt definierade med möjlighet till strukturering och ordning. Antonovsky menar dock att 

det är viktigt att förstå att detta inte är kopplat till den aktuella situationens önskvärdhet. 

Även de personer som har en hög KASAM upplever misslyckanden och sorg, men de besitter 

förmågan att göra situationerna begripliga och känner sig därav i bredare omfattning som 

friska. 

Det andra temat Antonovsky (2005) beskriver är hanterbarhet. Hanterbarhet syftar till i 

vilken utsträckning individen känner att hon har resurser att påverka sin situation. Med detta 

menar Antonovsky om individen själv har kontroll över situationen eller om den kontrolleras 

av andra. Har individen i fråga hög grad av hanterbarhet kommer hon inte se sig själv som ett 

hjälplöst offer för situationen eller uppleva det som att världen är emot henne. Det är därför 

viktigt att individen känner av att hon besitter de resurser för att bemöta motgångarna.  

Meningsfullhet handlar enligt Antonovsky (2005) om vikten av att känna sig delaktig i de 

avgöranden som påverkar såväl den nuvarande livssituationen som framtiden. Antonovsky 

menar att de personer som i hans intervjuer uppmätte en hög känsla av sammanhang 

pratade om situationer som varit dem värdefulla i livet. Dessa situationer hade ofta setts som 

utmaningar men personerna hade upplevt ett starkt engagemang och känslomässiga 

satsningar. Detta hade lett till att just dessa händelser hade fått stor betydelse för dem.  

Antonovsky (2005) menar att dessa tre delar är oskiljaktigt sammanfogade samtidigt som det 

finns en hierarkisk ordning på dem. Enligt Antonovsky är meningsfullhet den mest 

betydelsefulla komponenten för människans välbefinnande. Om denna inte är uppfylld 
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hindrar det människan från att känna stark begriplighet och hanterbarhet. De människor 

som istället är starkt engagerade i olika delar av sina liv har stora möjligheter att erhålla 

resurser och strukturer. Därefter kommer begriplighet och till sist hanterbarhet. Antonovsky 

påpekar dock att trots att hanterbarhet rankas lägst är den inte utan vikt. Om människan inte 

tror att hon erhåller resurser minskar meningsfullheten drastiskt och ambitionen att hantera 

situationen försvagas. Alla komponenter är med andra ord viktiga och krävs för att förstå en 

människans känsla av sammanhang.  
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4 METOD 

I följande avsnitt kommer studiens metodologiska utgångspunkter och etiska 

ställningstaganden att redovisas. Metodvalet kommer att motiveras utifrån dess relevans i 

relation till studiens syfte. 

4.1 Val av metod 

Studien faller inom ramen för en kvalitativ intervjumetod. Detta då denna metod ansågs vara 

mest lämpad för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att en kvalitativ intervju är lämpad att genomföra när studien syftar till att 

undersöka hur något föreligger. I detta fall hur kommunen och ideella organisationer 

upplever insatserna. Kvale och Brinkmann menar vidare att intervjuer är adekvata att 

använda när den tänkta undersökningen berör olika perspektiv av mänsklig erfarenhet, vilket 

är syftet i den aktuella studien. Kvalitativa metoder är även användbara när syftet är att 

studera känslor, tankar och bakomliggande orsaker. Syftet är således inte att förklara ett 

fenomen utan att förstå det.  

Den valda intervjuformen kan beskrivas som semistrukturerad i det avseendet att 

intervjuguiden (se bilaga A) bestod av från början bestämda frågor men med utrymme för 

eventuella följdfrågor. Bryman (2011) beskriver att intervjuguiden ska konstrueras så att den 

underlättar att generera svar på studiens syfte. Två intervjuguider konstruerades med de tre 

frågeställningarna i åtanke. Intervjuerna med de ideella organisationerna kom att fokusera 

på deras insatser och intervjuerna med kommunalrepresentanterna på kommunens insatser. 

Syftet med intervjuernas strukturella form bestod i att frågeställningarna på ett klart och 

tydligt sätt skulle bli besvarade.  

Studien var inspirerad av den induktiva traditionen, vilket innebär att intervjuer med ett 

flertal olika enskilda fall utgör det primära empiriska materialet. Syftet med studien var 

fastställt redan innan intervjuerna påbörjades, men den teoretiska referensramen 

applicerades först efter insamlandet av data och valdes således utifrån empirins beskaffenhet. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att det induktiva angreppssättet är det mest 

förekommande inom kvalitativ forskning. Syftet är att närma sig sin fråga utan att ha 

färdigställda hypoteser att testa. Induktiv metod låter istället det empiriska materialet 

bestämma inriktning.  

4.2 Urval 

Syftet med studien var att undersöka de insatser som erbjuds av kommunen och ideella 

organisationer, därför var inklusionskriterierna att informanterna i sina arbeten skulle 

komma i kontakt med utsatta EU-medborgare som tigger. Då kriterierna medförde att 

specifika arbetsuppgifter krävdes användes ett målstyrt urval. För att erhålla informanter 

från den ideella sektorn kontaktas flera olika ideella organisationer, både via telefon och 
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mejl. Dock arbetade inte alla de kontaktade organisationerna med utsatta EU-medborgare, 

vilket ledde till att vidare kontakt inte togs. För att finna kommunalrepresentanter 

kontaktades personer som satt i beslutspositioner inom sociala frågor för den aktuella 

kommunen. Samtliga tillfrågade erhöll information om studiens syfte tillsammans med de 

kriterier som önskades. De fick även information om de etiska riktlinjerna som studien följer, 

exempelvis att deras deltagande är frivilligt och att deras uppgifter behandlas konfidentiellt.  

4.3 Datainsamling och genomförande 

Det geografiska området i studien avgränsades till en medelstor stad i Mellansverige. 

Sammanlagt genomfördes fem intervjuer, tre med kommunrepresentanter och två med 

representanter för olika ideella organisationer. Möjliga intervjupersoner kontaktades via 

antingen mejl eller telefon och de fick då även tilldelat sig ett missivbrev (se bilaga B) som 

beskrev syftet med studien. Av sex tillfrågade gav fem sitt samtycke att medverka i studien 

vilket ledde till att tid för intervjuer bokades. Den sjätte nekade till intervju på grund av 

tidsbrist. Intervjuerna ägde rum under januari och februari 2015. Innan intervjuerna 

påbörjades tillfrågades intervjupersonerna om samtycke till ljudinspelning. Intervjuerna 

inleddes sedan med att sammanhangsmarkeringar framhölls. Dessa beskrev det 

huvudsakliga syftet med intervjun, tidsplanen samt de etiska aspekterna studien förhöll sig 

till.  

Intervjupersonerna valde plats för intervjun och fyra av de fem valde att bjuda in mig till sin 

arbetsplats. Dessa fyra intervjuer hölls sedan i enrum på informanternas kontor eller 

mötesrum. Den femte intervjun genomfördes efter att konferensen avslutats (se slutet av 

4.3). Intervjun skedde avskilt men således inte i enrum, dock var det informanten själv som 

valde plats och tillfälle. Informanterna gav innan intervjun samtycke till ljudinspelning och 

intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter. Inspelningarna möjliggjorde den efterkommande 

transkriberingen samtidigt som den gav mig friheten att fokusera på själva intervjun, utan 

krav på noggranna anteckningar.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och filerna kom sedan att laddas över till 

en dator. Jag lyssnade sedan ett flertal gånger igenom inspelningarna för att tillförsäkra att 

transkriberingarna blev så noggrant utförda som möjligt. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att utskrifterna kan liknas vid en översättning från muntligt språk till ett skriftligt. 

Övergången grundas på ett flertal olika bedömningar och avgöranden. Jag valde att 

transkribera intervjuerna ordagrant, men gjorde bedömningen att utesluta pauser och 

småord.  

Förutom intervjuerna deltog jag den 4 februari 2015 i en konferens om utsatta EU-

medborgare i svenska kommuner. Syftet med konferensen var att diskutera och 

problematisera olika konkreta lösningar på hur Sverige kan hjälpa de EU-medborgare som 

kommer hit för att tigga. Deltagarna kom från olika delar av Sverige vilket innebar att 

perspektiv från olika kommuner och ideella organisationer belystes. Anledningen till varför 

jag deltog i konferensen var att öka min förståelse för de utsatta EU-medborgarnas situation i 
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Sverige och hur staten, kommuner och ideella organisationer arbetar med ämnet. 

Konferensen låg även tillsammans med intervjuerna som grund för min resultatredovisning.   

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Redan från början arbetade och bearbetade jag den transkriberade texten på ett analyserade 

sätt. Efter att jag skrivit ut texterna läste jag igenom dem samtidigt som jag försökte finna 

likheter och skillnader i svaren. Detta gjorde jag genom att markera de olika svaren i färger 

samtidigt som jag försökte finna nyckelord i texterna. Till sist hade jag en omfattande 

samling ord och meningar som återkommit regelbundet och placerade sedan in dem under 

respektive frågeställning (Kvale och Brinkmann, 2014). Information som var intressant men 

som saknade direkt koppling till någon av frågeställningarna, hamnade under ett speciellt 

tema. Med andra ord bildades fyra teman, tre som besvarade frågeställningarna och en med 

övrig information. Anledningen till varför jag valde att inkludera information som saknar 

relevans till frågeställningarna var att den bidrar till att skapa en bild över de utsatta EU-

medborgarnas situation samt inger viss förståelse till varför dessa människor kommer till 

Sverige för att tigga.  

Analysmetoden jag använde benämner Kvale och Brinkmann (2014) som meningskodning. 

Meningskodning innebär att man använder sig utav ett flertal olika nyckelord för att 

sammanställa den större texten. Kvale och Brinkmann menar vidare att meningskodning är 

näraliggande med en traditionell föreställning angående kunskap som ett redan befintligt 

fenomen. Allt som behöver göras är att sammanställa all data och klarlägga den. Fördelarna 

med denna metod är att författaren blir grundligt insatt i alla detaljer i sitt material och att 

metoden kan skapa en tydlig överblick bland stora mängder data. Meningskodning bidrar 

även till att skapa en tydlig struktur i materialet.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Jag har i studien tagit ställning till de etiska forskarkrav och individskyddskrav som år 1990 

framfördes i en rapport av vetenskapliga rådet inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. Forskarkravet handlar om att den forskning som bedrivs ska överensstämma med 

samhällets bästa. Det innebär att forskningen ska inriktas mot väsentliga frågor, inneha hög 

kvalitet och potentiellt kunna bidra till att fördjupa kunskapen inom området. 

Individskyddskravet är utformat för att skydda den enskilde från psykiska och fysiska 

övergrepp, förödmjukelse och kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002).  

För att skydda de medverkade har jag följt de fyra huvudkrav som stadgats av 

Vetenskapsrådet (2002). Nedan kommer en kort beskrivning av kraven samt hur jag 

implementerat dem. Informationskravet anger att deltagarna ska vara insatta i studiens 

syfte. Innan intervjuerna påbörjades berättade jag vad studien ämnade undersöka. Därefter 

gick jag igenom kraven och försäkrade mig om att intervjupersonerna var införstådda med 

deras rättigheter. Detta gjorde jag genom att fråga om de hade förstått dels studiens syfte och 
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dels deras rättigheter. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva bestämmer över sin 

medverkan. Jag informerade dem att de när som helst kunde avbryta intervjun och välja att 

inte svara på vissa frågor. Vidare informerades de om att ljudinspelningen var frivillig och 

samtliga gav samtycke till att de spelades in. Konfidentialitetskravet stadgar att de 

medverkandes identiteter och personuppgifter ska skyddas från obehöriga. Efter att arbetet 

är genomfört kommer ljudfilerna och transkriberingarna att raderas och intervjupersonernas 

identitet ska inte kunna avslöjas i texten. Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om att de 

insamlade uppgifterna enbart ska användas till den aktuella studien. Som nämnt ovan 

kommer alla uppgifter efter slutförandet att förstöras och därigenom hindra vidare 

användning.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer jag att presentera det empiriska materialet integrerat med en analys 

som gjorts utifrån Maslows motivationsteori, Antonovskys känsla av sammanhang samt den 

tidigare forskningen. Jag har valt att presentera resultatet och analysen under samma avsnitt 

eftersom jag anser att det underlättar för läsaren att förstå mitt resonemang. För att följa de 

etiska riktlinjerna angående anonymitet kommer jag inte presentera namnen på mina 

intervjupersoner, istället kommer de benämnas med en kod. Kommunalrepresentanterna 

kommer benämnas som K1-3 och representanterna för de ideella organisationerna som ID1-

2. Vidare kommer jag att använda begreppet ”hen” istället för hon/han för att skydda 

informanternas anonymitet. De personer vars namn framkommer var talare under 

konferensen den 4 februari 2015 och eftersom de då talade öppet har jag valt att inte 

hemlighålla deras namn. Nedan kommer begreppen ”tiggare” och ”EU-migrant” att användas 

då detta är intervjupersonernas egna benämningar. Dock använde även jag de begreppen 

under intervjuerna, vilket kan ha påverkat intervjupersonernas egna benämningar.  

5.1 Insatser för utsatta EU-medborgare 

Denna del syftar till att besvara den första frågeställningen som berör vilka insatser som 

kommunen och ideella organisationer har för de utsatta EU-medborgarna.  

5.1.1 Kommunala insatser 

K2 redogör för att kommunen grundar sina insatser till EU-migranterna på Kap. 2a § 2 av 

Socialtjänstlagen (2001: 453). Där stadgas det att: ”Om det står klart att en annan kommun än 

vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat 

till akuta situationer”. K2 berättar att kommunen utifrån sin tolkning av lagen erbjuder 

ekonomiskt bistånd till mat samt beviljar en hemresa. Alla insatser grundas på en individuell 

bedömning. Beslutet för hemresan informeras på den enskildes hemspråk, både muntligt och 

skriftligt, samtidigt som en dokumentation kring den redogjorda informationen sker. Detta 

för att undvika eventuella överraskningar för individen om den skulle ansöka igen samtidigt 

som det ger kommunen uppsikt över att det endast sker en betald hemresa per person. Detta 

beslut är dock överklagbart men K2 menar att ingen än så länge har provat det. Detta kan 

sättas i relation till Maslows (1987) behovshierarki där människan som befinner sig längst 

ner på hierarkin är beroende av andra människor för att tillfredsställa sina behov. Jag tolkar 

det som att eftersom de utsatta EU-medborgarna är beroende av kommunens och de ideella 

organisationernas insatser, är insatserna således grundläggande för att tillgodose de 

grundläggande behoven i hierarkin.  

Både K2 och K3 berättar att det under januari var många som ansökte om hemresa samtidigt, 

vilket ledde till att kommunen anordnande en buss. Ett 50-tal individer tog då chansen att 

åka hem, detta efter att de blivit beviljade hemresa. K1 menar att trots att bussen kostar en 

stor summa skulle kostnaden vara desto högre om tiggarna stannade kvar och då bodde på 

härbärge. Kommunen kommer under 2015 fortsätta med att bevilja hemresor då K1 menar 
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att det handlar om utsatta människor och kommunen kan inte enbart lämna dem åt sitt öde. 

När jag analyserar detta utifrån Swärds (1999) resonemang om att synen på hemlöshet är 

kopplat till landets ekonomiska status, ställer jag mig frågan vilka insatser kommunen skulle 

erbjuda om Sverige hade varit ett fattigt land. Jag är av uppfattningen att insatserna då inte 

hade varit lika omfattande samtidigt som kommunen kanske även hade valt att tolka 

socialtjänstlagen mer snävt.  

5.1.2 Ideella sektorns insatser 

ID1 berättar att de är i planeringsstadiet för en ny verksamhet, där fokus skulle ligga på att 

öka försörjningsförmågan hos EU-migranterna. Hen menar att verksamheten skulle fokusera 

på utbildningsinsatser och anställningsmöjligheter. Detta för att stärka dessa människor som 

individer samtidigt som det ger dem möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, både här 

i Sverige och i övriga EU. Detta har paralleller med Beijers (1999) studie där en av hennes 

informanter menade att sysselsättning i form av arbete är det stöd som skulle vara mest 

givande. Sysselsättning skulle enligt informanten innebära att de utsatta EU-medborgarna 

får ta del av samhället vilket skulle leda till en känsla av deltagande.  

Varje vecka anordnar ID2 en gudstjänst speciellt utformad för EU-migranterna. Hen anser 

att det är väl uppskattat, mycket tack vare att det skapas ett mänskligt möte. De får något mer 

än bara mat och husrum, de får mänsklig kontakt. ID2 menar att eftersom hen arbetar på 

frivillig basis kan hen i större utsträckning än kommunen bli vän med EU-migranterna. Här 

kan en koppling dras till Swanson (2007) som hävdar att tiggare är allt annat än passiva offer 

utan att de varje dag kämpar för att förbättra sina liv. Att de då blir bemötta som människor 

anser jag har stor positiv påverkan på deras liv och att de får ytterligare krafter att kämpa 

vidare. Paralleller kan även dras till Maslow (1987) och Antonovsky (2005). Maslow 

beskriver i sin hierarki att när de fysiologiska behoven är tillfredsställda kommer behov av 

trygghet och detta kan uppnås genom exempelvis en religiös tro. Jag tolkar det som att detta 

behov möts då de får möjlighet att medverka på en gudstjänst. ID2 beskriver att många av de 

EU-migranterna är religiösa, vilket jag anser visar på hur betydelsefull denna insats är. Jag 

menar även att det i gudstjänsten skapas en känsla av samhörighet, vilket vidare bidrar till 

formandet av trygghet. Antonovsky (2005) menar dessutom att om en människa har hög 

grad av meningsfullhet kommer hon inte se sig själv som ett hjälplöst offer. Det är därför av 

vikt att individen inser sitt värde och vilka resurser hon har att tillgå. Jag tolkar det som att 

denna meningsfullhet kan stärkas genom att deras religiösa behov tillfredsställs. De kan då 

känna en trygg och bekant tillvaro vilket kan hjälpa dem att bli starkare och inte se sig själva 

som offer.  

5.1.3 Samverkan mellan kommun och den ideella sektorn 

I kommunen har det upprättats ett samarbete mellan kommunen och den ideella sektorn. 

Tillsammans tillhandahåller de lunchservering, härbärge samt en rådgivningsverksamhet. 

Lokalen för lunchserveringen erbjuder även möjlighet till toalett och dusch. Detta kan 

härledas till Swärds (1999) diskussionen angående kommunens överskjutning av ansvar till 

de ideella organisationerna, vilket vi kan se exempel på här. Dock menar ID2 att kommunen 
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är tvungen att följa fastslagna riktlinjer och har således inte samma utrymme att utveckla 

sina insatser som den ideella sektorn.  

Syftet med rådgivningsverksamheten är enligt ID1 att diskutera med de utsatta EU-

migranterna om hur de upplever situationen och vad de vill ha hjälp med här: ”Just för att inte 

utgå från vad vi tycker är bra, utan att verkligen bolla med målgruppen och lyssna av och kartlägga hur 

det ser ut”. I samtalen framkommer individernas mål att försörja sina familjer och drömmar 

om en bättre framtid fram. ID1 menar att EU-migranterna inte kommer hit för att söka hjälp 

utan att de faktiskt har tankar om att hitta arbete. Men under tiden anser de att tiggeri 

fungerar som en bra lösning. Här kan en parallell dras till Swanson (2007) som beskriver att 

tiggare ofta framställs som misstänksamma och med negativa karaktärsdrag. Jag tolkar det 

som att eftersom det i rådgivningsverksamheten förs samtal med de utsatta EU-medborgarna 

framkommer grunden till problemen och således bör det leda till att stereotypa 

föreställningar försvinner. Vidare menar Swanson att tiggeriet har blivit ett motstånd mot 

den sociala exklusionen. Att människor hellre väljer att tigga visar tydligt på vilka förtryck de 

tvingas leva under. Genom att bli delaktiga och känna att folk lyssnar skapas vad Antonovsky 

(2005) kallar för meningsfullhet. Det är viktigt för människan att känna att hon har chans att 

påverka sitt liv och sin framtida situation.  

Tillsammans tillhandahåller kommunen och den ideella sektorn ett härbärge med totalt 20 

platser, där även kvällsfika och frukost erbjuds. Från december 2014 har kommunen även 

öppnat ytterligare ett härbärge med 20 platser. Enligt ID1 valde den ideella organisationen 

att avstå sin medverkan då de ansåg att en verksamhet inte kunde drivas med bra kvalitet. 

Dessa totalt 40 platser är enligt K3 nästintill alltid fulla. De som inte lyckas få en plats tvingas 

sova under en bro eller i en bil. Enligt K2 har kommunen inga planer på att utöka med 

ytterligare ett härbärge. Om vi utgår från Maslows (1987) behovsteori kan det tolkas som att 

de utsatta EU-medborgarna på detta vis får hjälp med att tillfredsställa sina fysiologiska 

behov. Maslow menar att människan alltid kommer vilja ha mer men att de grundläggande 

behoven måste vara tillgodosedda först. Detta samarbete lägger då grunden för att de utsatta 

EU-medborgarna ska kunna utveckla mer avancerade behov. En parallell kan även dras till 

Antonovsky (2005) som menar att människan måste uppleva sin situation som strukturerad 

för att uppnå hög grad av begriplighet. Han hävdar att det blir svårt att överleva i en värld 

som enbart består av kaos. Jag anser att de utsatta EU-medborgarna genom att få sovplats på 

härbärge och lunchservering erhåller en form av rutin och därmed begriplighet. Om 

personen däremot inte skulle få plats på härbärget skapas istället en kaosartad situation och 

man tvingas bo utomhus.  

ID1 menar att genomförandet skulle kunna fungera bättre om ett tätare samarbete 

etablerades mellan den ideella organisationen och kommunen. Trots att ID1 menar att 

samarbetet fungerar bra, skulle mer kontinuitet i samverkan kunna leda till en tätare 

relation. Men ID1 berättar att de ändå haft ganska öppna kommunikationsvägar dem emellan 

och att kontakten funnits där när den verkligen behövts. Hen menar dessutom att 

organisationen har högt förtroende till kommunen. ID1 redogör för många andra städer som 

inte har denna nära samverkan mellan kommun och ideell sektor. Hen menar att många 

ideella organisationer är rädda för att EU-migranterna ska tappa förtroendet för dem, men 
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det är inget ID1 är rädd för: ”Just för att vi har haft en långsiktig relation även fast det byts ut 

personer så går ju ryktet liksom. Att vi finns och att vi är en bra verksamhet att ha kontakt med”.  

5.1.4 Långsiktiga insatser 

Alla fem informanter var av uppfattningen att de långsiktiga insatserna måste ske på 

hemmaplan. ID2 berättar att hen för en dialog med en ideell organisation, som arbetar i 

Rumänien, om att påbörja ett samarbete. Detta då hen menar att den långsiktiga lösningen är 

att hjälpa dessa människor på plats och således skapa en förändring där. K3 menar att tanken 

inte är att dessa människor ska ta sig till Sverige och söka försörjning utan att de måste 

kunna få stöd hemma. K3 berättar vidare att det långsiktiga arbetet inte kan ske på 

kommunal nivå utan måste hanteras på nationell och EU-nivå. Även L. Gabrielsson 

(personlig kommunikation, 4 februari 2015) som var en av talarna vid konferensen, menar 

att den långsiktiga lösningen måste ske på EU-nivå. Han menar att EU måste lösa 

fattigdomsfrågan och ansvara för att de länder vars medborgare kommer hit och tigger löser 

problemet nationellt.  

Detta har paralleller med Maslows (1987) teori om människans behov. Han beskriver att när 

de fysiologiska behoven är tillgodosedda börjar människan söka efter trygghet. Detta sökande 

efter trygghet är dock vanligast i fattigare länder, såsom Rumänien och Bulgarien. Eftersom 

denna säkerhet saknas där, söker sig människorna till andra länder, såsom Sverige. Dock 

finner få denna säkerhet i Sverige, då rasismen och diskrimineringen mot romer existerar 

även här. Alex och Lethis (2013) studie framvisar att romska kvinnor ofta upplever att 

majoritetssamhället har stereotypa och förutfattade meningar om romer. Även i Rodell 

Olgaçs (2006) resultat framkommer det att såväl historiskt som i dagsaktuella sammanhang 

kan vara förenat med stigma och diskriminering att i det offentliga rummet definiera sig som 

rom. Jag anser att då romerna ofta beskrivs som avvikande från majoritetssamhället blir det 

svårt att skapa en stabil känsla av trygghet. Maslow menar vidare att människans 

motivationsförmåga kan påverkas negativt om vi blir separerade från vänner och familj. 

Något som de EU-medborgare som kommer hit för att tigga blir tvingade till. Det blir med 

andra ord svårt att tillgodose de behov som beskrivs av Maslow.  

5.2 Genomförande av insatser 

Nedan ämnas den andra frågeställningen att besvaras, vilken syftar till hur kommunen och 

de ideella organisationerna upplever genomförandet av insatserna.  

5.2.1 Genomförande av kommunala insatser 

Enligt K1 och K2 är det samarbetet med de ideella organisationerna som bidrar till att 

genomförandet av insatserna är möjliga och att resultatet blivit så pass bra som det blivit. K2 

menar vidare att det främst är de ideella organisationerna som bestämmer över insatserna. 

Det är även de som sätter upp prioriteringsordningar och ordningsregler samt vilka 
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sanktioner de har om någon bryter mot ordningsreglerna. K2 menar att den ideella sektorn 

”har arbetat väldigt mycket med att hitta ett praktiskt ramverk som får det att fungera smidigt”.  

K1 menar att kommunens insatser med EU-migranterna försvåras genom att det inte finns 

några tydliga riktlinjer att följa. Sveriges kommuner kan med andra ord välja att tolka 

socialtjänstlagens definition av akuta insatser relativt fritt. K2 menar att kommunen lagt sig 

på en bra och ”mänsklig” nivå, men att många andra kommuner inte når upp till denna 

mänsklighet i insatserna. Hen berättar vidare att de utifrån myndigheten tolkar 

socialtjänstlagen och att de där använder vistelsebegreppet. Vistelsebegreppet innebär att 

kommunen i akuta situationer ska hjälpa den enskilde. Dock saknas det en klar definition av 

begreppet ”akuta insatser”. K1 menar att lagen är ”luddig” men att EU-migranterna är här av 

fri vilja vilket innebär att kommunen inte är ansvariga att tillhandahålla akuta insatser. Dock 

menar K1 att det ändå är människor det handlar om och kommunen kan således inte låta 

dem bo under en bro. K1 ställer frågan: ”Var drar man gränsen för solidaritet?” Allt de gör för 

EU-migranterna måste bottna i ”akuta insatser” och hur långt kommunen är villiga att gå 

beror på var denna gräns dras. K1 menar att ”ibland får man leva med det minst dåliga beslutet”. 

Här kan en parallell dras till Antonovskys (2005) hanterbarhet, vilket syftar till i vilken 

utsträckning individen kan påverka sin situation. Jag tolkar det som att eftersom de utsatta 

EU-medborgarna är här av egen fri vilja kan det hävdas att de kan påverka sin situation. De 

kan exempelvis välja att åka hem. Dock tvingas de ofta vara beroende av kommunens och de 

ideella organisationernas insatser, vilket innebär att deras känsla av hanterbarhet istället 

försvagas. 

5.2.2 Genomförande av ideella sektorns insatser 

ID2 menar att genomförandet av insatserna fungerar bra och att detta till stor del beror på 

att de inte är lika styrda av regler som kommunen. Informanten berättar att om de får någon 

idé eller inspiration angående hur de kan arbeta hindras de inte av några fastlagda riktlinjer, 

likt kommunen är av ”akuta insatser”. Vidare menar ID2 att genomförandet fungerar smidigt 

eftersom de utgör en relativt liten organisation vilket bidrar till att de lättare kan skapa nära 

kontakt med människor. ID2 menar att de ofta skapar vänskapsrelationer med EU-

migranterna då de inte måste arbeta på samma professionella nivå som kommunen och även 

andra större ideella organisationer: ”Vi tänker inte på dem som klienter utan är mer fria aktörer. Vi 

kan bli vän med dem”.  

ID1 menar att genomförandet fungerar förvånansvärt bra utifrån de begränsade resurserna. 

Hen berättar att det från början främst var hen som drev projektet men att det idag är en ny 

person som blivit navet i det sociala arbetet. Denne person arbetar kontinuerligt med att 

sprida ut arbetsuppgifterna till de som möter personerna. ID1 menar även att eftersom det är 

en så pass ny målgrupp, både för dem och för det sociala arbetet, saknas kunskap om vilka 

metoder som är mest lämpade. Därför menar ID1 att det är svårt att veta vilket 

tillvägagångssätt som kommer gynna EU-migranterna mest: ”Därför fallerar det många gånger 

och man skulle kunna göra ett mycket bättre jobb men utifrån de förutsättningar som är så är det inte 

alltid så lätt”.  
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5.3 Förtjänster och begräsningar i insatser 

Denna del ämnar besvara den tredje frågeställningen som syftar till vilka förtjänster och 

begränsningar kommunens och de ideella organisationens insatser har. 

5.3.1 Förtjänster 

För ID1 handlar förtjänsterna främst om det basala, exempelvis att ingen ska behöva frysa 

ihjäl om nätterna eller svälta ihjäl om dagarna. Men ID1 menar att det även ”handlar om att bli 

sedd som människa och inte som tiggaren på gatan” som hen menar många ser som ett objekt: 

”En person som antingen får lite pengar eller får spott på sig”. ID1 berättar att EU-migranterna går 

in i en roll för att bättre kunna klara av situationen. Ofta blir de inte bemötta som en jämlik 

person och då underlättar det att vara i en roll. Det är inte en själv som bli ignorerad eller 

spottad på, det är någon annan. Därför menar ID1 att en av de tyngsta förtjänsterna är att 

just möta dem som människor.   

Även ID2 menar att den mänskliga kontakt som skapas i mötet är den viktigaste förtjänsten. 

Hen menar att de under gudstjänsterna möts som jämlikar, de är inte där för att söka hjälp 

utan de firar gudstjänsten tillsammans. ID 2 menar att gudstjänsterna ”är ett sätt där jag delar 

med mig, det är inte enbart de som får av mig utan jag får även av dem. Det tror jag varit väldigt viktigt 

för deras känsla av värdighet och jämlikhet”.  

Kommunens insatser bygger enligt K2 på medmänsklighet och människors lika värde, ingen 

ska exempelvis behöva leva i hemlöshet. K2 menar att vi måste ställa oss frågan om vilket 

samhälle vi vill leva i och sedan utforma insatserna utifrån de principerna. Det är dessa 

aspekter som enligt K2 utgör de tydligaste förtjänsterna. Även K3 är av uppfattningen att 

förtjänsterna är av humanitär sort och att det är främsta anledningen till varför det anordnas 

med insatser. Enligt K1 är de viktigaste förtjänsterna att dessa människor får sova på en 

madrass och med tak över huvudet: 

Det handlar i grund och botten om vilket samhälle vi ska ha. Förtjänsterna är att vi slår fast att 

vi inte ska ha ett samhälle där människor fryser ihjäl om nätterna utomhus utan att vi ska ha 

ett samhälle där vi faktiskt har en lägsta nivå för hur människor ska ha det när de är här (K1).   

5.3.2 Begränsningar 

Som framkommer ovan var alla intervjupersonerna av uppfattningen att genomförandet av 

insatserna fungerade bra, men trots detta menade de att bristerna ofta lyste igenom. Enligt 

K3 består begränsningarna främst utav att kommunen inte har kapacitet att erbjuda fler 

antal sovplatser till EU-migranterna. Även antalet platser på lunchserveringen är begränsat 

och K3 menar att ”det är först till kvarn”. ID1 menar att EU-migranterna utgör en ny målgrupp 

och ett nytt område inom det sociala arbetet. Detta medför att det enligt ID1 finns stora 

kunskapsluckor, både hos dem och hos myndigheterna. Utifrån detta menar ID1 att de är 

tvungna att prova sig fram då det exempelvis saknas uppgjorda och testade metoder. Hen 

berättar att det kan vara frustrerande att inte veta vilka metoder som är de bästa och hur de 

ska hantera situationen på ett professionellt sett. Även ID2 berättar att kunskapen om 
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situationen är begränsande. Vidare menar både ID1 och ID2 att språket utgör en stor 

begränsning. ID1 berättar att de tillhandahåller tolkar, men att det även där finns 

begränsningar. Ytterligare en begränsning som nämns av de ideella organisationerna är 

bristen på professionell personal. Dock hävdar båda att det är relativt enkelt att få tag på 

volontärer, ett faktum som för dem båda är ovärderligt.  

Här kan paralleller dras till Maslow (1987) och Antonovsky (2005). Om vi utgår från dem i 

arbetet med de utsatta EU-medborgarna skapas en tydligare bild av hur människans behov är 

uppbyggt och således hur arbetet med de utsatta EU-medborgarna kan struktureras. 

Eftersom både ID1 och ID2 var av uppfattningen att de saknade kunskap gällande 

insatsernas verkan, kan vi med hjälp av teorier få en klarare uppfattning om vilken effekt 

insatserna har. Om vi utgår från Maslows behovshierarki vet vi i vilken ordning människans 

behov är rangordnade. Teorin menar även att  vi inte kan utveckla mer avancerade behov, 

såsom trygghet, om inte de grundläggande är tillfredsställda, därför måste insatserna således 

fokusera på dessa. Genom Antonovskys teori om känsla av sammanhang skapar vi oss en 

förståelse om människans känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Då 

exempelvis meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning vi känner oss delaktiga i våra liv, 

anser jag att det visar på vikten av att diskutera situationen med de utsatta EU-medborgare, 

vilket de ideella organisationerna gör. Teorin hävdar även att meningsfullhet är den 

viktigaste av de tre komponenterna. Utifrån detta tolkar jag det som att om dessa människor 

får stöd i att känna meningsfullhet, får de vad Antonovsky kallar för hög känsla av 

sammanhang.  

5.4 Nytt tema  

När jag analyserade mitt resultat och letade efter teman fann jag information som var 

intressant och givande men som saknade direkt koppling till frågeställningarna. Ändock har 

jag valt att inkludera informationen då jag anser att den skapar en bild över de utsatta EU-

medborgarnas situation samt varför de väljer att komma hit. Temat tar även upp ämnen som 

skulle vara intressanta att forska vidare om, exempelvis hur ett transnationellt socialt arbete 

skulle kunna påverka de utsatta EU-medborgarnas situation och möjligheter till stöd från 

andra länder.  

5.4.1 Transnationellt socialt arbete 

Globaliseringen har lett till att vi idag försöker finna lösningar på lokala sociala problem över 

nationsgränserna. Detta medför att nationalstaten inte längre är den uppenbara gränsen för 

exempelvis ekonomi och politik för det sociala arbetet (Hogne, 2013). Samtliga informanter i 

min undersökning menade att tiggerifenomenet måste lösas i EU-migranternas hemländer. 

Ansvaret ligger således inte på de svenska kommunerna. Utifrån tanken om det 

transnationella sociala arbetet anser jag dock att det är av vikt att ett internationellt 

samarbete etableras för att diskutera den aktuella situationen med de utsatta EU-

medborgarna. 
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Under hösten 2014 reste representanter från kommunen och ideella organisationer till 

Rumänien i syfte att skapa sig en uppfattning om hur situationen såg ut där. K1 menar att 

resan hjälpte dem att förhålla sig till situationen här och att prata med de människor som 

befinner sig här. Dessutom gav den motivation till varför de ska erbjuda insatser.  

K1 menar att Rumänien och Bulgarien överlag är fattiga länder, men att det även finns en 

hackordning bland de fattiga och i den hamnar romerna längst ned. Hen berättar att några av 

de romer de träffade på resan hade identitetspapper, socialförsäkringskort och 

sjukförsäkringskort, men att det krävdes så pass många mutor att de inte kunde få korten 

aktiverade. Med andra ord hade inte råd med sjukvård: 

Så jättemånga där, familjefäder som ska vara familjeförsörjare i 30-årsåldern dör av Hepatit A 

och andra sjukdomar som bara kräver en spruta så är det lugnt. Eftersom man inte har råd att 

betala mutorna för att få sjukförsäkringen aktiverad så har man inte råd att få sprutorna (K1). 

K1 blir frustrerad över att situationen ligger på en så basal nivå och att den rumänska 

regeringen inte tar något ansvar. Hen menar att de rumänska politikerna vet att om de ger 

vika för västvärldens påtryckningar och faktiskt satsar pengar på att hjälpa denna utsatta 

grupp, blir de inte omvalda. Detta då diskrimineringen och rasismen mot romer är så pass 

djupt rotad i folket. K1 berättar att första dagen de kom till Rumänien hade de möte med en 

högt uppsatt politiker som då menade att: ”Ja, ni måste ju förstå att vi diskriminerar inte 

romerna. Det här beror ju på deras genetiska sammansättning som gör dem oförmögna att ingå i 

samhället”. Men K1 menar att trots att romerna har ett ohyggligt hårt arbete framför sig så 

kommer de till slut nå målet. 
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6 DISKUSSION 

Studiens frågeställningar behandlar vilka insatser kommunen och ideella organisationer 

erbjuder, hur de upplever genomförandet av insatserna samt insatsernas förtjänster och 

begränsningar. För att besvara syftet har jag genomfört fem kvalitativa intervjuer, tre med 

representanter för kommunen och två med olika ideella organisationer, samt deltagit på en 

konferens om utsatta EU-medborgare som tigger. Utifrån den givna tidsramen och de 

förutsättningar som givits för att genomföra studien, anser jag att jag fått fram det resultat 

som krävs för att besvara mitt syfte.  

6.1 Resultatdiskussion 

Som framkom av resultatet var samtliga informanter eniga om att genomförandet av 

insatserna fungerade bra, trots att det fanns ett flertal begränsningar. Kommunens insatser 

begränsades av det faktum att de var tvungna att följa de uppsatta riktlinjerna medan de 

ideella organisationerna istället begränsades av språkbarriären och för lite personal. De 

ideella organisationerna kunde med andra ord i större utsträckning upprätta insatser då inte 

de var lika styrda av regler som kommunen. Dock begränsades både kommunen och de 

ideella organisationerna av den okunskap som finns gällande de utsatta EU-medborgarna. 

Trots att genomförandet försvårades av de nämnda begränsningarna menade samtliga 

informanter att det även fanns tydliga förtjänster. Dessa handlade om det mest 

grundläggande, såsom mat, ett tak över huvudet samt att möta dem som likvärdiga 

människor. Här kan en parallell dras till Maslows (1987) behovshierarki. Människan behöver 

först tillfredsställa sina primära behov, såsom hunger, innan hon kan gå vidare och uppleva 

behov av trygghet och kärlek. Dessa behov tillfredsställdes genom bland annat härbärget och 

lunchserveringen. Även med Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang kan vissa 

paralleller dras. Utifrån teorin kan vi skapa oss en uppfattning om hur de utsatta EU-

medborgarna upplever hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Genom 

rådgivningsverksamheten, där den ideella organisationen diskuterade situationen med de 

utsatta EU-medborgarna, tolkar jag det som att de upplever känslor av hanterbarhet och 

meningsfullhet. De får känna sig delaktiga i insatserna och kan känna att de har förmågan att 

påverka. Även K2:s gudstjänst är av stor betydelse då många av dem är religiösa och på så vis 

kan de uppleva en känsla av trygghet och samhörighet. Dock har jag i min studie av etiska 

skäl valt att inte intervjua de utsatta EU-medborgarna själva och därför kan jag enbart tolka 

detta utifrån insatsgivarnas perspektiv i deras möten med EU-medborgarna. Detta faktum 

ser jag som en brist med studien, då jag upplever att studiens resultat hade blivit mer givande 

om även de utsatta EU-medborgarnas perspektiv hade lyfts.  

För att erbjudas insatser av kommunen måste människan anses leva i en akut situation. Om 

de utsatta EU-medborgarna uppfyller dessa krav var ett tydligt dilemma som framkom i 

intervjuerna. K1 menade att deras situation inte kan klassas som akut eftersom den är 

självvald. Men hen hävdar ändå att det är omänskligt att låta dessa människor sova under en 

bro och att det är där kommunen har valt att dra gränsen för sina insatser. Men var gränsen 

för solidaritet ska dras är otroligt svårt. Å ena sidan kom de hit av fri vilja och å andra sidan 
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lever de i en näst intill omänsklig situation. Även i deras hemländer står de lägst i hierarkin 

och länderna gör ytterst lite för att hjälpa denna utsatta grupp människor. Eftersom de lever i 

en så pass utsatt situation ser jag det inte som ologiskt att dessa människor kommer till 

Sverige i hopp om ett bättre liv. Dock blir livet här inte alltid som de tänkt. Trots att de ofta 

har arbete som målsättningen upptäcker många snart att det är oerhört svårt att få jobb och 

då blir tiggeri en sysselsättning under tiden. Men ofta blir det en permanent lösning. Som 

framkommer i den tidigare forskningen förekommer dock diskriminering och rasism även i 

Sverige. Alex och Lethis (2013) beskriver exempelvis att romer i Sverige är en underordnad 

grupp och Rodell Olgaç (2006) menar att det idag ofta är förenat med stigma och 

diskriminering att definiera sig som rom. En fråga jag ställer mig då är vilken hjälp dessa 

människor skulle få om de inte var romer.  

Utifrån detta blir det tydligt hur komplex frågan om insatser är och var gränsen för solidaritet 

ska dras. Swärd (1999) menar att landets syn på hemlöshet beror på landets ekonomiska 

situation. Sverige är ett rikt land och innehar därför möjligheter att hjälpa dessa människor i 

en större utsträckning än deras hemländer. Om Sverige istället hade varit fattigt hade kanske 

gränsen för solidaritet dragits åt stramare och samma utrymme för medmänsklighet hade 

inte funnits. Ytterligare en fråga blir då om dessa människor verkligen kan anses leva i ett 

tillstånd av hemlöshet, då de själva valt situationen samtidigt som de har ett hus, om än 

fallfärdigt, i hemlandet. Men trots detta lever de i hemlöshet i Sverige och därför menar jag 

att kommunen gör rätt i att erbjuda insatser. I hur stor utsträckning insatserna ska sträcka 

sig är dock en betydligt svårare fråga. 

Eftersom utsatta EU-medborgare som tigger är en ny målgrupp i Sverige råder det okunskap 

gällande dem, vilket även innefattar det sociala arbetet. Denna studie bidrar till att skapa en 

sammanställning av den aktuella situationen och de insatser som finns tillgängliga. Vidare 

lyfter studien upp områden som bör diskuteras ytterligare inom det sociala arbetet, 

exempelvis definitionen av ”akuta insatser”.  

6.2 Metoddiskussion 

Den valda kvalitativa intervjumetoden var positiv då den gynnande levande och mänskliga 

berättelser och mer ingående svar från informanterna. De semistrukturerade intervjuerna 

gjorde det möjligt att under datainsamlingens gång göra justeringar. Under processen valde 

jag exempelvis att lägga till nya och omformulerade frågor i guiden. Fyra av de fem 

genomförda intervjuerna hölls i enrum på informanternas arbetsplatser, men den femte hölls 

på en öppen plats om ändock avskilt. Detta kan ha påverkat informantens svar och hindrat 

denne från att ha talat mer öppet.  

Bryman (2011) beskriver reliabilitet och validitet som två viktiga kriterier som måste tas till 

hänsyn i en undersökning. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och i kvalitativa 

undersökningar är reliabiliteten ofta låg då det är svårt att återskapa en genomförd 

intervjusituation. Reliabiliteten i denna undersökning är låg eftersom det framtagna 

resultatet är kopplat till de svar mina informanter gav. Eftersom informanternas 
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personuppgifter i studien hanteras konfidentiellt kan inte intervjuerna regenereras utifrån 

samma informanter, miljö och tidsram.  

Validiteten värderar studiens trovärdighet genom att jämföra studiens syfte och 

frågeställningar med det slutgiltiga resultatet. Genom mitt resultat anser jag att det blir 

tydligt att jag fått svar på det jag ämnade undersöka. Orsaken till varför jag valde informanter 

från samma stad har sin grund i strävandet efter att stärka undersökningens interna validitet. 

För studien innebar det att informanternas utsagor kunde appliceras och betraktas som 

giltiga för det geografiska område studien avsåg att undersöka. Vidare är den interna 

validiteten tillfredsställande då empirin kunde analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen och den tidigare forskningen. Studiens resultat är inte statistiskt 

generaliserbart då för få intervjupersoner har använts vilket innebär att den externa 

validiteten är låg (Bryman, 2011). 

Jag anser att min studie hade varit mer givande om jag hade inkluderat de utsatta EU-

medborgarna som intervjupersoner, men på grund av olika etiska skäl valde jag att enbart 

intervjua kommunalrepresentanter och ideella organisationer. De etiska skälen bestod bland 

annat av att inte kunna uppfylla Vetenskapsrådets (2002) krav på konfidentialitet och att inte 

orsaka efterföljande skada och men. Men ändock ville jag att fokus skulle vara på de utsatta 

EU-medborgarna och av den anledningen valde jag teorier som skulle bidra till att deras 

upplevelser stod i centrum i de insatser som gavs. Syftet med studien var att undersöka de 

insatser som erbjuds och då kunde jag med hjälp av dessa teorier analysera hur insatserna 

beskrevs i relation till hur de utsatta EU-medborgarnas behov uppfattades. Men eftersom jag 

inte intervjuade de utsatta EU-medborgarna själva kan jag enbart utgå ifrån hur 

intervjupersonerna tolkat EU-medborgarnas upplevelser av insatserna. Om jag istället hade 

valt samhällsteorier hade fokus legat på strukturella faktorer och fokus hade således flyttats 

från de utsatta EU-medborgarnas upplevelser. Anledningen till varför den tidigare 

forskningen har ett mer strukturellt samhälleligt perspektiv är att det saknas studier som 

utgår från de utsatta EU-medborgarnas perspektiv. Avsaknaden av dessa studier var 

anledningen till varför jag ville försöka lyfta deras perspektiv med hjälp av de valda teorierna. 

Som nämnt ovan hade dock resultatet blivit mer givande om de utsatta EU-medborgarna 

själva medverkat.  

Efter att jag hade valt att inte intervjua de utsatta EU-medborgarna uppkom inga etiska 

svårigheter.  
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7 SLUTSATSER  

Resultatet visar att det finns en stor okunskap gällande den aktuella situationen med de 

utsatta EU-medborgarna. Informanterna menade att genomförandet av insatserna fungerade 

bra, men att de ofta begränsades av den okunskap som omger ämnet. Vidare måste 

kommunernas insatser grundas i lag medan de ideella organisationerna har friare händer. Ett 

dilemma som kommunen mötte var hur långt de kunde sträcka sitt stöd och hur de skulle 

definiera ”akuta insatser”. Å ena sidan är de utsatta EU-medborgarna här av fri vilja och å 

andra sidan är de i behov av akut hjälp. Dock var samtliga informanter eniga om att det 

långsiktiga arbetet måste ske i dessa människors hemländer.  

De utsatta EU-medborgarna utgör en ny grupp för det sociala arbetet och det saknas 

utarbetade metoder om vilka tillvägagångssätt som är mest givande. Som nämnts ovan 

saknas det även studier som belyser deras perspektiv. Då det inom det sociala arbetet är 

starkt betonat att arbeta utefter ett brukarstyrt arbete, anser jag att vidare studier bör 

fokusera på att lyfta de utsatta EU-medborgarnas perspektiv. Det skulle även vara givande att 

forska kring ett transnationellt socialt arbete, då gränserna för det sociala arbetet idag 

alltmer går bortom nationsgränserna.    
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BILAGA A: INTERVJUGUIDE 

 

Kommunen 

Namn: 

Utbildning:  

Nuvarande befattning: 

 

- Vad har kommunen för insatser för att hjälpa tiggarna? 

- Hur tolkar kommunen socialtjänstlagen där det står att ”akuta insatser” får ges till personer 

som inte är bosatta i kommunen. 

- Vilken form av hjälp får de av socialtjänsten? 

- Hur tänker ni arbeta långsiktigt? 

 

- Hur upplever ni att kommunens genomförande av insatserna fungerar? 

- Vilka förtjänster har insatserna? (värde, goda egenskaper?) 

- Anser ni att kommunens insatser är tillräckliga? 

- Anser ni att kommunen gör tillräckligt? 

 

- Vad anser ni om införande av en tiggerisamordnare? 

- Samarbetar ni med ideella organisationer? I så fall, hur ser samarbetet ut? 

- Vilken hjälp kan/ska de få i Sverige? 

- Hur tänker ni angående nationell samordning? 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ideella organisationer 

Namn:  

Utbildning:  

Nuvarande befattning: 

 

- Vad har ni för insatser för att hjälpa tiggarna? 

- Hur upplever ni att genomförandet av dessa insatser fungerar? 

- Vilka förtjänster har era insatser? värde, goda egenskaper 

- Tycker du att det finns begränsningar i era insatser? 

 

- Samarbetar ni med kommunen. I så fall hur ser ert samarbete ut? 

- Vad tycker ni om kommunens insatser? 

- Vad för sorts komplement tycker ni att ni erbjuder? 

- Hur tänker ni ert arbete mer långsiktigt? 

 

- Vad anser ni om införande av en tiggerisamordnare? 

- Samarbetar ni med andra ideella organisationer? I så fall hur ser samarbetet ut? 

- Vilken hjälp kan/ska de få i Sverige? 

- Hur tänker ni angående nationell samordning? 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

BILAGA B: MISSIVBREV 

Hej! 

Jag håller just nu på att genomföra mitt examensarbete inom ramen för 

socionomprogrammet på Mälardalens Högskola. Jag har valt att fördjupa mig inom området 

tiggeri. 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka insatser som finns samt hur kommunen och ideella 

organisationer ställer sig till dessa. 

För att få svar på dessa frågor kommer jag, utöver att undersöka tidigare forskning inom 

området, att genomföra intervjuer med kommunalrepresentanter och ideella organisationer. 

Intervjuerna kommer främst bestå av redan bestämda frågor och kommer ta ca 30 minuter.  

Jag tar även hänsyn till de forskningsetiska principer som framtagits av Vetenskapsrådet. 

Detta innebär att det är helt frivilligt att medverka i intervjun och att du när som helst kan 

välja att avbryta. Om du väljer att avbryta kommer jag inte spara dina uppgifter. Dina svar 

kommer att behandlas med sekretess och konfidentialitet. När det slutgiltiga resultatet 

färdigställs garanteras dins anonymitet. Vidare kommer resultatet enbart användas inom 

ramen för arbetet. 

Om det skulle uppkomma frågor under vägen är du välkommen att höra av dig till mig eller 

till min handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

Linn Andersson, tln: 0723-955565, mejl: lan12007@student.mdh.se 

 

Osman Aytar (handledare): osman.aytar@mdh.se 

mailto:lan12007@student.mdh.se
mailto:osman.aytar@mdh.se
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