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The aim of this study was to examine the experiences regarding the work with EU-migrants 

among social workers in the nonprofit sector, whom comes in contact with the phenomenon. 

Furthermore, we wanted to highlight the work challenges in relation to EU-migrants, but also 

in relation to cooperation with other affiliates. In the study we used semi-structured 

interviews, i.e. a qualitative approach. Furthermore, we made a choice by including only 

social workers in the nonprofit sector as respondents, whereas in previous research it has been 

made clear that these were representative as a majority of support and assistance/help to EU-

migrants. The interviewed social workers describe that their experience is that many of the 

migrants find themselves trapped as they more often lack not only the experience and 

education, but also suffer due to language barriers, therefore forcing them into begging in 

order to survive. The lack of a well organized municipal welfare for this group has on the 

other hand lead to non-profit organizations acting flagship in the support of EU-migrants 

arriving in Sweden. According to the respondents, their organizations provide the homeless 

EU-migrants with food, clothes and shelter. Moreover, the respondents describe the work with 

the EU-migrants as important but challenging - there is a lot of resistance which affect their 

work. The resistance comes on various shapes and sizes, but the most mentioned by the 

respondents are the language, shortage of resource and resistance from the public. 

Moreover, our respondents have concluded that the responsibility of support lies not only on a 

municipal level, but stretches across the entire European Union as a whole. Another thing that 

is heavily emphasized is the fact that levels of co-ordination and assistance vary greatly 

depending on the area or sector of operation wherein the people of need reside. 
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Förord 

I detta förord vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter som bidragit med sina 

erfarenheter och tankar, utan er hade inte denna studie varit möjlig. Vidare vill vi även rikta 

ett särskilt tack till Johan Magnusson från Höörs Eldsjälar, Birgitta Lantz från Röda Korset 

Hässleholm samt Charlotte Tharuup från Equmeniakyrkan. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Lupita Svensson för synpunkter och stöd under 

arbetsprocessens gång. 
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1. Problemformulering  

Idag pågår både en offentlig och politisk debatt kring EU-migranter då man i Sverige i 

dagsläget möter dessa individer som kommer från flertalet länder i Europa, men där romer, 

främst från Rumänien utgör en klar majoritet (Riksdagen, 2014:23). I debatten framgår det 

bland annat att denna grupp människor har tagit sig hit i hopp om att få ett arbete och därmed 

kunna försörja sig men även på grund av extrem fattigdom, utanförskap samt antiziganism i 

sina hemländer (ibid., Stockholms stadsmission, 2012:25). Dock visar en kartläggning som 

gjorts av Socialstyrelsen att dessa förhoppningar ofta inte uppfylls när EU-migranterna väl 

anländer till Sverige (Socialstyrelsen, 2013:16–17). 

 

I Socialstyrelsens kartläggning framkommer det istället att en majoritet av EU-migranter lever 

utan bostad och möjlighet till att försörja sig, vilket resulterar i akut hemlöshet för många 

(ibid.). Vidare förklarar man också att detta gör att en del av denna grupp spenderar en stor del 

av sin tid i det offentliga rummet då de försörjer sig genom tiggeri (ibid.). Därav pekar man 

på EU-migranters utsatthet samt belyser problematiken kring att de i Sverige saknar en 

generell rätt till sociala förmåner, bortsett från nödvändig vård (akutvård) (Agnevik & 

Danielsson, 2014:5). Viktigt att nämna är att insatser görs från kommuners sidor, dock kan 

man urskilja signifikanta skillnader mellan de olika kommunerna (Persson, 2014). En 

anledning till dessa skillnader kan vara att kommuner upplever en oklarhet samt osäkerhet på 

vilka rättigheter individerna i fråga har och vilka faktiska insatser som kan göras på 

kommunal nivå (Riksdagen, 2014:24). Till följd av kommuners olika riktlinjer gällande 

hjälpinsatser blir istället frivilligorganisationers insatser gentemot EU-migranterna mer 

centrala och viktiga. Omfattningen av de insatser dessa frivilliga organisationer kan erbjuda 

EU-migranterna, varierar däremot beroende på hur både samverkan mellan ideella 

organisationer ser ut samt vilket ansvar kommunen tar. 

 

Utifrån den forskning som finns går det att urskilja att EU-migranterna är en växande grupp i 

Sverige och därmed anser vi det vara av relevans att undersöka hur socialarbetare upplever 

arbetet med denna grupp. Vidare vill vi belysa socialarbetares (inom ideell sektor) upplevelser 

av utmaningar i arbetet med EU-migranter samt samverkan mellan frivilliga organisationer 

och kommunen. Vår undersökning av relevans för socialt arbete då vi lyfter fram nya 

perspektiv, vilket i sin tur förhoppningsvis väcker nya reflektioner och kunskaper om ämnet. 
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Detta är av vikt då socialarbetares, alltså vår, primära uppgift inte är att lösa dilemman, utan 

snarare hålla dessa levande och reflekterande (Skytte & Montesino, 2006:299). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka upplevelser av arbetet med EU-migranter bland 

socialarbetare inom ideell sektor som kommer i kontakt med gruppen. Vi vill även se till vilka 

utmaningar som finns i detta arbete samt hur samverkan mellan frivilliga organisationer och 

kommunen ser ut. Studien kommer därför att belysas utifrån följande frågeställningar:   

 

1. Hur upplever socialarbetare inom ideell sektor sitt arbete med EU-migranter? 

 

2. Hur upplever socialarbetare inom ideell sektor utmaningar i arbetet med EU-

migranter? 

 

3. Hur upplever socialarbetare inom ideell sektor ansvaret i att stödja EU-migranter i 

förhållande till övriga frivilliga organisationer, kommunen samt EU som aktör? 

 
 

1.3 Centrala begrepp 

• EU: Förkortning av den Europeiska Unionen som innefattar 28 europeiska 

medlemsstater där fri rörlighet av personer och en fri marknad är centrala byggstenar. 

 

• EU-migrant: EU-medborgare som tagit sig till Sverige från ett land där dessa levt 

med knappa ekonomiska marginaler, begränsade juridiska rättigheter samt i många fall 

drabbats av diskriminering. En majoritet av dessa utgörs av romer från Rumänien, men 

till denna grupp tillhör även rumäner, belgare och andra individer som söker sig till 

andra medlemsstater för framförallt försörjning. 

 

• Socialarbetare inom ideell sektor: Personer med eller utan socionomexamen som 

arbetar med socialt arbete inom frivillig sektor. 
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• Frivilligorganisation: En organisation som bedriver ideell verksamhet på basen av 

icke-statligt finansierade insatser. 

2. Bakgrund 

År 1995 inträdde Sverige i den Europeiska Unionen, även kallat EU (Utrikesdepartementet, 

2013). Medlemskapet har medfört öppna gränser och en fri rörlighet, vilket innebär att man 

som EU-medborgare har rätt att fritt röra sig inom medlemsstaternas gränser (SOU 

2005:34:41). Vidare har man som EU-medborgare rätten att uppehålla sig i en annan 

medlemsstat i högst tre månader genom att endast erhålla en giltig id-handling (Europarådets 

och parlamentets direktiv 2004/38/EG:92). Efter passerandet av dessa tre månader kan man 

som EU-medborgare dock stanna kvar i landet ytterligare sex månader i de fall där man står 

till arbetsmarknadens förfogande och är aktivt arbetssökande (Europeiska kommissionen, 

2013:6). I följande avsnitt ligger fokus på EU-migranter med icke-uppehållsrätt och som 

enbart har laglig rätt att vistas i Sverige under högst tre månader om de dessförinnan inte 

erhåller en försörjning.  

 

2.1 EU-migranters situation i hemlandet 

EU-migranter och dess resande inom EU har på senare år uppmärksammats allt mer i Sverige 

såväl som i andra europeiska länder (Alenius, 2012:88). Anledningen till detta är främst 

Rumäniens EU-medlemskap år 2007 då det medfört större möjligheter för invånarna att ta sig 

utanför landets gränser samt uppehålla sig i en annan medlemsstat i upp till tre månader. Idag 

är det främst rumänska romer som befinner sig i EU:s andra medlemsstater och det är även 

dessa individer man i första hand syftar på när man använder termen “EU-migranter” 

(ibid.).  Faktorer som gör att denna grupp söker sig till bland annat Sverige menar Mostowska 

(2014:19) är de hinder som dessa stöter på i ett flertal sammanhang i hemlandet. Dessa hinder 

förklarar hon omfattar bland annat bristande juridiska rättigheter, svårigheter på 

arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, samt begränsade rättigheter till sociala förmåner 

(ibid.). Detta är även något Mäkinen (2013:208) förklarar då hon menar att cirka 25 procent 

av de romska rumänerna inte har ett rumänskt personligt identitetskort, vilket är nödvändigt 

samt ett krav för att man som individ ska kunna få tillgång till utbildning, sjukvård och de 

sociala skyddssystemen i Rumänien. Mot bakgrund av detta riskerar flertalet romer utan 

identitetskort att mista sin sociala och rättsliga status. Dessa individer saknar därför sina 

grundläggande rättigheter till skolgång, socialt stöd och möjlighet till sjukvård. 
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I Rumänien baseras sjukvårdsförsäkring på individens inkomst, vilket betyder att man bör ha 

en anställning med en fast lön för att vara berättigad sjukvårdsförsäkring. Dock hålls de 

romska rumänerna utanför arbetsmarknaden på grund av bland annat låg utbildningsnivå samt 

diskriminering och därmed är arbetslösheten hög i denna grupp (ibid.). Vidare baseras det 

rumänska sjukvårdssystemet på att individen i fråga har en fast residens, vilket majoriteten av 

romerna i Rumänien saknar då de lever i bristande bostadsförhållanden utan möjligheter till 

rinnande vatten och elektricitet (Mäkinen 2013:208). Mot bakgrund av detta saknar de 

rumänska romerna generellt internationella sjukvårdskort och den sociala exkluderingen av 

denna grupp stannar därmed inte i Rumänien, utan förblir ett faktum även när de migrerar till 

andra EU-länder (ibid.). 

 

2.2 EU-migranters situation i Sverige 

De mest signifikanta anledningar till att EU-migranter åker till länder likt Sverige för att 

försörja sig genom tiggeri är, som tidigare nämnts, fattigdom och etnisk diskriminering i de 

egna hemländerna (Mäkinen 2013:215). Det rör sig alltså framförallt om ett akut behov av 

pengar i de fall där rumänska romer sökt sig utanför hemlandets gränser och tar sig till en 

annan medlemsstat (Mäkinen 2013:214). Dock menar Mäkinen (2013:215) att man inte löser 

den underliggande problematiken i hemlandet genom att EU-migranter får möjligheten att ta 

sig till andra länder för att tigga ihop pengar.  Istället fortsätter EU-migranterna att leva i 

förnedring, degradering och framförallt fattigdom i flera delar av Europa i samband med sina 

försök till försörjning. Vidare saknar de, i förbindelse med sin vistelse här, möjligheter att få 

sina basbehov tillgodosedda samt har en ytterst svag möjlighet till att få arbete (ibid.). 

 

Chatty (2015:240) förklarar att EU-medborgarskapet bygger bland annat på principen om 

icke-diskriminering samt likabehandling. Trots detta har häftiga reaktioner i Sverige utlösts på 

grund av att specifikt gruppen romer nu kan röra sig fritt i hela EU (Chatty, 2015:224). Ofta 

pratar man om problem som kan förknippas med “vissa migranter från andra medlemsländer” 

och hänvisar till kostnader för skolgång, boende, sjukvård samt socialbidrag som dessa 

migranter medför (ibid). Dock lyfter Chatty (2015:240) fram att dessa utgifter som påtalas är 

sociala rättigheter som endast går att göra anspråk på i samband med anställning vilket 

majoriteten av dessa EU-migranter alltså inte har. 
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Något annat som visar på det motstånd som finns gentemot den fria rörligheten och romers 

rätt att söka sig till Sverige är bland annat ett uttalande från vår tidigare migrationsminister 

Tobias Billström (Chatty, 2015:224). Han menade på att “den fria rörligheten inte skapats för 

att människor ska kunna åka från land till land och tigga” och försvarade därför en avvisning 

av EU-migranter som tidigare skett. I det här sammanhanget hänvisade Billström till den 

svenska utlänningslagen (2005:716), trots att denna lag är underordnad 

medborgarskapsdirektivet (Europarådets och parlamentets direktiv, 2004/38/EG) där det 

framgår att tiggeri inte räknas in som undantagsbestämmelse. Vidare menar andra 

motståndare i frågan att den fria rörligheten inte handlar om att EU-medborgarna är fria utan 

att den inre marknaden är detta. Därav ska uppehållsrätten inte “utnyttjas på fel sätt” utan 

endast de som kan komma att bli en ekonomisk tillgång och därmed inte en belastning, ska ha 

möjligheten att söka sig utanför sitt lands gränser (Chatty, 2015:237). Detta menar Chatty 

(2015:240) visar på hur förbudet mot diskriminering samt principen om likabehandling av alla 

EU-medborgare inte tillämpas enligt de bestämmelser som råder. 

 

Att förknippa EUs fria rörlighet med fattigdom är för många i Sverige en otänkbar 

kombination (Chatty, 2015:241). I samband med detta har därför fattiga EU-medborgare som 

söker sig till andra länder kommit att kallas migranter och inte medborgare. Dessa olika 

benämningar menar Chatty (2015:26) gör bland annat att EU-migranten endast har möjlighet 

att ta del av de rättigheter som staten tilldelar de, istället för de rättigheter staten måste 

respektera. Vidare betraktas medborgaren som den individ som ska skyddas medan migranten 

är den individ som eventuellt kan utgöra ett hot. Mot bakgrund av detta belyser Chatty 

(2015:27) att förbudet mot diskriminering och likabehandlingsprincipen återigen inte 

efterföljs. 

 

2.3 Lagstiftning 

I samband med Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen började EU:s regelverk och 

EU-domstolens beslut att efterföljas i landet (Socialstyrelsen, 2014:7). Detta innebär att EU-

rätten har företräde framför den svenska lagstiftningen om det skulle föreligga en skillnad 

mellan dessa. Vidare har den Europeiska unionen två grundläggande principer: rätten till fri 

rörlighet samt rätten till likabehandling. 
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Den första grundprincipen, som handlar om rätten till fri rörlighet inom EUs gränser, regleras 

i artikel 3 i EU-föredraget samt i artikel 20 i föredraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(Socialstyrelsen, 2014:8). Den fria rörligheten och det så kallade rörlighetsdirektivet, 

2004/38/EG, 2. antog EU år 2004 och innebär att man som EU-medborgare har rätt att fritt 

röra sig inom EUs gränser. Däremot finns en allmän regel om uppehållsrätt som gör att man 

som EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige upp till tre månader utan uppehållstillstånd 

(Socialstyrelsen, 2014:11). Vidare betyder detta att man vid en vistelse som varar längre än tre 

månader behöver ett uppehållstillstånd för att få stanna kvar i landet. 

 

När det kommer till de möjligheter som finns gällande uppehållsrätten gör man skillnad på de 

så kallade ekonomiskt aktiva EU-medborgarna och de icke-ekonomiskt aktiva EU-

medborgarna (Socialstyrelsen, 2014:12). De som räknas till kategorin “ekonomiskt aktiva” är 

de individer som är arbetstagare, arbetsökande eller har eget företag, medan “icke-ekonomiskt 

aktiva” syftar till studenter, pensionärer, turister - alltså individer som inte är yrkesaktiva. För 

att de individer som räknas till gruppen icke-ekonomiskt aktiva ska kunna få uppehållsrätt 

krävs därför att dessa har tillräckliga tillgångar för sin egen samt sina familjemedlemmars 

försörjning, och en heltäckande sjukförsäkring (ibid.). Detta är dock inget krav som ställs på 

de ekonomiskt aktiva EU-medborgarna. Viktigt att nämna är att EU-migranterna i det här 

sammanhanget främst tillhör kategorin icke-ekonomiskt aktiva. 

 

Den andra grundprincipen som EU belyser är principen om likabehandling som regleras i 

artikel 18 i EU-föredraget (Socialstyrelsen, 2014:8). Denna grundregel betyder att en EU-

medborgare som anses ha uppehållsrätt i Sverige, även har rätt till sociala förmåner - på lika 

villkor som en svensk medborgare (Socialstyrelsen, 2014:7). I enlighet med 2 kap. 1 § 

socialtjänstlagen, (2001:453), SoL. omfattas alla personer som vistas i Sverige av 

förordningen om att kommunen har det yttersta ansvaret gällande både stöd och hjälp. Mot 

bakgrund av detta har de individer som befinner sig i en kommun rätt att ansöka ekonomiskt - 

eller annat bistånd för att sedan få sin sak prövad och få ett officiellt beslut (ibid.). Bedöms 

man dock inte vara bosatt i den kommun biståndets sökts har man endast rätt till bistånd för 

att klara av en akut nödsituation. Denna typ utav bistånd handlar främst om mat och logi, 

alternativt resa till den kommun man är bosatt i, och kan även ges till EU-migranter som 

bedöms sakna uppehållsrätt (ibid.). 
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2.4 Insatser 

De insatser och stöd som EU-migranter får i Sverige ser idag olika ut beroende på vilken 

kommun de vistas i (Socialdepartementet, 2015:2). En del kommuner lägger fokus på 

uppsökande arbete medan andra visar sitt stöd genom att förse frivilligorganisationer som 

arbetar med EU-migranter med pengar. Vissa kommuner har startat upp härbärgen riktade till 

hemlösa Eu-migranter i samarbete med frivilligorganisationer, och andra kommuner erbjuder 

akuta bistånd i form av biljetter till hemresa (ibid.). Något som dock gäller alla kommuner är 

att EU-migranten alltid har rätt till akut (icke-planerad) vård i det land denna individ vistas i 

(Socialdepartementet, 2015:6). 

 

Behovet av att hitta välfungerande samverkansformer mellan både kommuner, myndigheter 

och organisationer anser man vara stort (Socialdepartementet, 2015:1-2). Därav beslutade den 

svenska regeringen den 29 januari år 2015 att tillsätta en nationell samordnare för arbetet med 

utsatta EU-migranter. Samordnaren ska stödja det arbete som myndigheter, kommuner, 

landsting och organisationer gör vid mötet med EU-migranter. Uppdraget utgörs främst av att 

främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan aktörer som kommer i kontakt med dessa 

människor - både i Sverige och EU-migranternas hemländer. Vidare är det samordnarens 

uppgift att sprida kunskap om vilka faktiska rättigheter dessa individer har (ibid.). 

 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som belyser hur det är att arbeta med utsatta grupper, 

professionalitet i socialt arbete, samt samverkan mellan olika organisationer. Detta är av 

relevans för oss då vår studie kommer beröra dessa aspekter. Vidare är forskningen peer 

reviewed och hämtad via LUBsearch och LIBRIS. De sökord som använts för att hitta 

forskningen är ”samverkan”, ”samarbete”, ”professionalitet” och ”social workers 

experiences”.  

 

3.1 Att arbeta med en utsatt grupp 

Qiuling An och Mimi V. Chapman (2014:261) har genom fallstudier undersökt hur de 

förhållanden socialarbetare i Kina arbetar under ser ut, samt hur en utveckling av 

yrkesidentiteter sker. Resultaten visar att socialarbetarna många gånger fann det svårt att följa 
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den ”professionella manual” de förväntades arbeta utefter eftersom den i deras ögon inte var 

tillräckligt flexibel. Vidare menade socialarbetarna att man i arbetet med utsatta grupper måste 

kunna anpassa sig då varje individ man möter är unik (An & Chapman, 2014:329). Mot 

bakgrund av detta belyste många av respondenterna att något av det viktigaste i det sociala 

arbetet är att skapa relationer med klientens behov i fokus samt att vara tydlig med vilken 

hjälp klienten kan erbjudas. Detta menar socialarbetarna hjälper klienterna framåt att förstå 

den situation de befinner sig i och ger dessa möjligheten att själva förklara vad de behöver 

(ibid.). 

 

Även att man som yrkesverksam är självständig och reflekterande är faktorer som 

socialarbetarna förklarade krävs för att lyckas med sina arbetsuppgifter (An & Chapman, 

2014:328). Något annat respondenterna lyfte fram var vikten av att skapa goda relationer med 

andra aktörer inom samma bransch eller kommunen. Om man har det statliga stödet med sig 

menade socialarbetarna att det underlättade arbetet med klienterna och deras egna möjligheter 

att hjälpa de individer som befinner sig i en utsatt situation (An & Chapman, 2014:330). 

 

Hickson och Lehman (2013:261) har i sin studie undersökt hur 22 socialarbetare i Australien 

upplevde krisarbetet i samband med Victorian bushfires. Detta har man gjort både genom 

kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. Studien belyser att det finns många 

likheter mellan socialt arbete i form av katastrofinsatser och det arbete som sker på vardaglig 

basis (Hickson & Lehman, 2013:269). Detta resonemang baserar man på att det för 

socialarbetare inte är ovanligt att hamna i annorlunda eller utmanande situationer. 

Respondenterna menade att det i dessa sammanhang är av vikt att man som yrkesverksam 

besitter de färdigheter som behövs för att kunna möta och hjälpa människor som befinner sig i 

en utsatt situation (ibid.). Dessa färdigheter förklarade socialarbetarna var bland annat att 

kunna lyssna, bedöma, rådgiva samt känna sig bekväm med att arbetet kan vara oförutsägbart. 

Socialarbetarna berättade vidare att man i samband med krisarbetet vid Victoria bushfires-

katastrofen, fick utföra olika arbetsuppgifter likt med att samla kläder, hålla i samtal eller 

arrangera sovplatser (Hickson & Lehman, 2013:266). Därav belyste samtliga respondenter 

vikten av att vara självsäker och flexibel i sin professionella roll för att kunna utföra ett bra 

förändringsarbete (Hickson & Lehman, 2013:264).   
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3.2 Professionalitet 

Holm (2009:20-22) har genom intervjuer samt olika former av psykologiska testmetoder 

bland annat undersökt vilka strategier professionella hjälpare använder sig av i sitt dagliga 

arbete. Vidare var även hur dessa hjälpare förhåller sig till professionalitet ett centralt inslag i 

undersökningen. Intervjupersonerna och testpersonerna i denna studie bestod av 40 stycken 

läkare men Holm (ibid.) menar att studien går att tillämpa på även andra professionella 

yrkesgrupper som verkar som “hjälpare”. 

 

Vid granskningen av resultatet framgår det att majoriteten av läkarna visade på en 

medvetenhet kring ett professionellt förhållningssätt (Holm, 2009:70). Denna professionella 

hållning menar Holm (2009:71) innebär respekt för patienten som unik individ, lyhördhet, 

medkänsla samt avstånd till egna personliga behov. Vidare förklarade respondenterna att 

dessa faktorer även var strategier som de använde sig av i sitt dagliga arbete för att hjälpa 

eller nå patienten på bästa sätt. Däremot går det även att urskilja att cirka en tredjedel av de 40 

läkare som deltog i studien, saknade eller hade ett bristande professionellt förhållningssätt 

(Holm, 2009:79). Detta förklarar Holm (ibid.) grundar sig i det faktum att dessa läkare var 

godtyckliga i sina beteenden och attityder. Därav hade de tendenser att förbise patienters 

enskilda behov och lade ett stort fokus på sina privata upplevelser istället. 

 

Holm (2002:67) har även genomfört en annan studie där både bemötande och professionella 

attityder stått i fokus. Detta har hon gjort genom att observera samt filma 110 socialarbetare 

inom olika verksamheter tillsammans med fiktiva klienter, för att sedan låta socialarbetarna 

svara skriftligt på klienternas utsagor. Vidare har slutsatser sammanställts både utifrån 

klienternas uttalanden och socialarbetarnas svar (ibid.). 

 

En professionell attityd samt ett professionellt bemötande handlar om att klientens behov är 

första prioritet och att socialarbetaren därmed överger sina egna behov (Holm, 2002:71). 

Även en förståelse hos den professionella om att relationen mellan de olika parterna inte är 

jämställd är av vikt i sammanhanget. Vidare är självkännedom och reflektion kring egna 

känslor samt behov faktorer som bidrar till en professionell hållning (ibid.).  Holm (2002:71) 

förklarar också att ansvaret för ett bra bemötande ligger i den professionellas händer då 

klienten är den som är i hjälpposition. 
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De resultat Holm (2002:72) fann utifrån sina observationer var att socialarbetarna med en 

medicinsk inriktning kunde anses vara mer professionella samt empatiska än övriga grupper. 

Detta menar hon skulle kunna förklaras utifrån att denna grupp socialarbetare har genom 

professionell träning utvecklat ett professionellt bemötande som även medför empatisk 

kommunikation (ibid.). Vidare kunde Holm (2002:72) urskilja att socialarbetare med en 

kortare utbildning tenderade att ha ett mer moraliserande förhållningssätt framför det 

professionella. Därav konstaterar hon, utifrån sitt resultat, att socialarbetare med en längre 

utbildning ofta håller en högre empati-samt professionell förmåga (ibid.). 

 

3.3 Samverkan 

Maria Hjortsjö (2005) har i sin avhandling behandlat ämnet samarbete och samverkan mellan 

yrkesverksamma. Hjortsjö (2005:189) menar att det vanligtvis är de positiva sidorna av 

samarbete som lyfts fram vid diskussioner kring ämnet, och en av dessa är effektivitet. 

Samarbete mellan aktörer är ofta tänkt att resultera i ett mer effektivt arbete, vilket påverkar 

de berörda aktörerna men även den person/grupp som arbetet kretsar kring. Vidare betonas det 

faktum att samarbete inte alltid är enkelt. Hinder så som olikheter i synsätt, viljor till att 

samarbeta och oklarheter kring ansvar kan påverka ett eventuellt samarbete negativt (ibid.). 

 

Ett samarbete kan i en del fall ses som en kollaboration där olika aktörer kompletterar 

varandra genom ett mer ingående samarbete (Hjortsjö, 2005:191). I ett sådant fall kan 

samarbete öka kunskap kring vad den egna verksamheten och de övriga aktörerna kan bidra 

med till det aktuella arbetet. Trots att Hjortsjö (2005:191) i sin avhandling nämnt att skilda 

synsätt kan vara ett hinder i samverkan med andra aktörer, skriver hon att skilda synsätt på 

arbetsuppgifter även kan bidra till att aktörer kompletterar snarare än konkurrerar med 

varandra. 

 

3.3.1 Påverkande faktorer 

Blomqvist (2012) har skrivit en avhandling som handlar om samarbete med förhinder och har 

valt att lägga fokus på organisationer så som Barn och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och 

skolan.  I studien presenterar Blomqvist (2012:200) ett flertal faktorer som kan förhindra bra 

samverkan mellan organisationer, vilka bland annat utgörs av vagt formulerade mål, oenighet, 
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olika kunskapstraditioner, resursbrist samt otydlig ansvarsfördelning. 

 

En av de starkaste faktorerna som påverkar eventuell samverkan mellan organisationerna är 

oenighet kring val av insats men även om vem som ska utföra insatsen 

(2012:151).  Blomqvist (2012:153) menar att det finns en möjlighet att oklarheten kring 

vilken organisation som ska erbjuda insats vid samarbete kan bero på likriktning, det vill säga 

att insatserna liknar varandra. Som ett resultat av detta väljer organisationer ibland att inrikta 

sig på att utreda eller kartlägga nivån av behov istället för att utföra förändringsarbete (ibid.). 

Vidare diskuterar Blomqvist (2012:153) politiska krafter, lagstiftning och riktlinjer som 

faktorer som kan komma att påverka samverkan. Då organisationer styrs efter olika 

förordningar och policys tenderar samverkan att bli problematisk när det gäller synsätt på 

specifika ärenden eller en viss problematik (ibid.). 

 

Olika hierarkiska förhållanden, maktförhållanden, finns både inom de egna organisationerna 

men även mellan organisationer vid samverkan (Blomqvist 2012:156). Olika hierarkiska 

nivåer som ofta finns mellan professionella påverkar troligen utformningen eventuell 

samverkan. En organisation med högre hierarkisk status, likt Barn och ungdomspsykiatrin, 

har större möjligheter att ta beslut på egen hand som till exempel att välja bort ärenden, vilket 

sedan påverkar samverkan då de övriga verksamheterna får bekosta insatserna istället (ibid.). 

 

Blomqvist (2012:180-181) visar i sin studie att professionella har olika mycket vilja till att 

samarbeta, vilket kan grunda sig i tidigare erfarenheter av vad samarbete kan leda till. Det 

finns en del professionella som driver samarbetsfrågan hårt och strävar efter samverkan 

mellan organisationerna. Anledning till att påbörja samverkan kan grunda sig i osäkerhet 

kring hantering av ärende eller önskan att kunna diskutera ärende ur andra perspektiv än det 

egna (ibid.). 

4. Teori 

I detta avsnitt presenteras olika professionsteoretiska utgångspunkter som fungerar som ett 

hjälpmedel för att analysera våra resultat. De teoretiker vars begrepp redovisas i följande 

avsnitt är Christoffersen (2007), Liljegren (2008), Fournier (2000), Gieryn (1983), Abbot 

(1988) och Topor (2008). Den professionsteoretiska utgångspunkten har valts då den kan 

appliceras på våra resultat och därmed skapa en intressant analys.  
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4.1 Professionsteori 

Christoffersen (2007:30) förklarar att begreppet profession syftar till de krav som 

yrkesgrupper måste uppfylla samt de privilegier som medföljer med dessa. Vidare menar man 

att yrkesverksamma deltar både i strategier och processer för att uppnå en idealtypisk bild av 

den egna professionen (Liljegren, 2008:10). Denna professionaliseringssträvan liknar 

Fournier (2000) vid en landskapsmetafor då hon menar att yrkesverksamma befinner sig inom 

olika professionella landskap/fält med gränser som ska försvaras och/eller förhandlas 

(Liljegren, 2008:20). Gieryn (1983) belyser vidare begreppet gränsarbete som innebär att 

yrkesverksamma aktivt konstruerar och dekonstruerar sitt professionella landskaps gränser för 

att ta kontroll över ett yrkesfält samt skydda den egna yrkesutövningen (ibid.). 

 

Abott (1988) förklarar att en viktig form av gränsarbete bland annat är jurisdiktionen som rör 

sig om vilken yrkesgrupp som ska göra vad (Liljegren, 2008:46–47). Vidare berör 

jurisdiktionen även hur kontrollen av arbetsuppgifter hos en yrkesgrupp ser ut. Centralt i 

sammanhanget är möjligheten att göra anspråk på ett yrkesfält då det syftar till att en 

yrkesgrupp vill ha rätten att utföra arbetsuppgifter som de anser tillhör de (ibid.). Dessa 

anspråk kan även handla om att en del arbetsuppgifter framställs som antingen önskvärda 

eller icke-önskvärda. 

 

När en profession slutligen tagit kontroll över ett yrkesfält och dess yrkesutövning har denna 

grupp tolkningsföreträde i att definiera problem samt komma med förslag till åtgärder 

(Liljegren, 2008:46–47). Detta innebär vidare att professionen har en stark jurisdiktion medan 

professioner där andra har lätt att få ett inflytande över yrkesutövningen har en svag 

jurisdiktion (ibid.). Därav blir det tydligt att gränsarbete även handlar om stängningsstrategier 

likt exklusion då underordnade grupper kan stängas ute från ett yrkesfält eller arbetsområde 

beroende av professioners agerande (Liljegren, 2008:47). 

 

4.2 Alain Topor 

Docenten Alain Topor (2008:75) presenterar två olika former av begreppet professionalitet: en 

bygger på närhet och den andra bygger på distans. Professionalitet som närhet handlar om att 

den professionella har ett förhållningssätt där engagemang i klientens situation står i fokus. 
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Vidare är relationen mellan klient och yrkesverksam ömsesidig vilket gör att klienten inte blir 

en passiv mottagare av hjälp utan upplever istället att båda parter drar fördel av relationen 

(Topor, 2008:68). Professionalitet som närhet utgår även ifrån att den yrkesverksamma kan gå 

emot professionens regler samt rutiner för att hjälpa eller påverka klienten positivt. Detta kan 

exempelvis vara att tid, rum och/eller ämne anpassas efter klientens önskemål (ibid.). 

 

Den andra formen av professionalitet Topor (2008:61) nämner är professionalitet som distans 

där den yrkesverksamma har ett neutralt förhållningssätt till klienten. Detta innebär att 

relationen mellan de olika parterna är ensidig då den yrkesverksamma inte ska blanda in egna 

känslor. Vidare bygger hjälpen på likabehandling och en objektiv bedömning (ibid.). Slutligen 

menar Topor (2008:75) att båda slagen av professionalitet innehåller risker då distansen kan 

leda till kyla medan närhet kan leda till överengagemang. Därmed går det inte att säga att det 

ena sättet skulle vara mer framgångsrikt än det andra (ibid.). 

5. Metod 

5.1 Val av forskningsmetod 

Denna uppsats bygger på en undersökning som gjorts genom kvalitativa intervjuer för att på 

så vis få svar på våra frågeställningar. Kvale (2009:17) skriver att en kvalitativ 

forskningsintervju har som utgångspunkt att synliggöra människors grundläggande 

reflektioner, erfarenheter samt undringar. Vidare förklarar Bryman (2011:340) att den 

kvalitativa forskningen fokuserar på tolkning och förståelse av ett fenomen snarare än att 

finna förklaringar, vilket ligger till grund för den kvantitativa forskningen. 

Vid exempelvis en kvantitativ enkätundersökning hade vi kunnat uppnå en högre 

generaliserbarhet (ibid.) i vår studie men då vår undersökning handlar om att studera 

upplevelser bland socialarbetare anser vi att den kvantitativa metoden inte ger underlag för att 

uppnå vårt syfte. Vidare ligger inte vårt intresse i att dra generella slutsatser kring själva 

ämnet som man gör vid en kvantitativ metod (ibid.), utan istället vill vi ta del av 

socialarbetares erfarenheter och tankar på ett mer djupare plan. I det här sammanhanget blir 

det därför tydligt att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för vår undersökning. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:40) förklarar att det finns olika former av kvalitativa 

intervjuer och att dessa går att utforma på olika sätt beroende på sammanhang och 
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forskningsfråga. Även Bryman (2011:654) pekar på detta och menar att termen 

“semistrukturerad intervju” passar in i sammanhanget då dessa täcker in många olika slags 

kvalitativa intervjuer. Anledningen till att vi valt att göra semistrukturerade intervjuer där det 

endast finns en respondent i intervjusammanhanget och inte fler, som det exempelvis finns 

vid en fokusgruppsintervju, är för att vi varit ute efter enskilda individers upplevelser. Vidare 

finns en risk att respondenterna påverkar varandras svar vid en fokusgruppsintervju (Bryman, 

2011:649) och därmed har enskilda semistrukturerade intervjuer varit att föredra i vår 

undersökning. 

 

En annan aspekt som påvisar den semistrukturerade intervjuens förtjänster är det faktum att 

denna metod besitter en flexibilitet som saknas i många andra metoder (Bryman, 2011:415). 

Denna flexibilitet skapar en möjlighet att ställa följdfrågor till respondenten då man inte följer 

ett strikt intervjuschema utan en mer övergripande intervjuguide (Bryman, 2011:654). Vidare 

är detta av vikt i vår studie då det bidrar till ett förtydligande av våra respondenters svar samt 

ett undvikande av eventuella missförstånd. 

 

Något annat som gör att vi finner semistrukturerade intervjuer lämpliga är det faktum att vi 

har specifika teman vi kommer att utgå ifrån, men vi vill samtidigt inte styra för mycket då vi 

är ute efter respondenternas upplevelser och därmed inte vill begränsa dessa i sina utsagor. 

Vidare besitter vi inga förkunskaper om hur arbetet med EU-migranter kan se ut vilket 

återigen är en anledning till att ha en mer öppen intervjuguide och låta socialarbetares 

resonemang ta plats. Tyngden i det här sammanhanget ligger på uppfattningen av den sociala 

verkligheten utifrån hur respondenterna i sin arbetsmiljö tolkar denna (Bryman, 2011:341). 

 

Bryman (2011:369) menar att en begränsning med den kvalitativa metoden är det faktum att 

fenomenet endast beskrivs utifrån respondenternas subjektiva reflektioner samt att 

tolkningarna av utsagorna eventuellt påverkats av forskarnas individuella antagande om vad 

som är betydelsefullt. Däremot ligger vårt intresse i att studera respondenternas upplevelser 

och blir därför istället en fördel i vårt forskningssammanhang. Något annat som ses som en 

begränsning i detta metodval är det faktum att respondenten kan komma att påverkas av 

forskarnas egenskaper likt med deras kön, ålder och personlighet vilket medför en så kallad 

intervjueffekt (ibid.). Dock förklarar Bryman (2011:229) att denna så kallade nackdel inte går 

att säkerställa då man inte kunnat urskilja några konsekventa mönster när det kommer till att 
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intervjuarens egenskaper skulle komma att påverka dess studie. 

 

Vi, likt Herz och Johansson (2012:23-24), menar att den medvetenhet vi nu besitter kring de 

“påverkande faktorerna” leder till att riskerna för påverkan av respondenterna minimeras 

vilket förstärker studiens trovärdighet. 

 

5.1.1 Urval 

Den målgrupp som intervjuats är socialarbetare som möter EU-migranter i Skåne. När det 

kommer till valet av organisationer samt respondenter som kommit att vara aktuella för vår 

undersökning har vi valt dessa med hjälp av ett målstyrt urval. 

 

Bryman (2011:350) förklarar att ett målstyrt urval främst handlar om att välja ut 

organisationer, individer eller dokument som har direkt anvisning till de formulerade 

forskningsfrågorna. Då vi i denna process behövt välja ut vilka frivilligorganisationer vi ska 

kontakta för att sedan kunna välja ut respondenter har vi valt att göra urval på olika nivåer, 

vilket är vanligt i samband med målstyrda urval (ibid.). 

 

Valet av att göra målstyrda urval och inte sannolikhetsurval grundar sig i att syftet med 

undersökningen inte varit att välja slumpmässiga respondenter för att uppnå generaliserbarhet 

och representativitet (Bryman, 2011:392). Istället har det varit av stor vikt att strategiskt välja 

respondenter som varit relevanta för våra frågeställningar, det vill säga socialarbetare som 

möter EU-migranter i sitt arbete. Vidare har vi i vårt urval av respondenter även gjort en 

geografisk avgränsning till Skåne. I valet av frivilliga organisationer i Skåne har vi lagt fokus 

på att läsa om organisationers arbete för att på så vis även hitta de respondenter som möter 

EU-migranter och som därav varit aktuella för vår undersökning. 

 

5.1.2 Intervjugenomförande 

Samtliga intervjuer som gjorts har genomförts vid respondenternas arbetsplatser. Anledningen 

till detta har varit för att skapa en trygg och lugn miljö där respondenten känner att denne vill 

dela med sig av sina erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011:45). Vid en av 

intervjuerna saknades dock möjligheten för oss att hålla intervjun på respondentens 

arbetsplats då denne saknade ett kontor. I denna situation bjöd vi in respondenten till ett större 
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klassrum på Socialhögskolan i Lund istället samt bjöd på fika vid tillfället. Detta bidrog till en 

tryggare och och mer trivsam miljö som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011:45) belyser är 

av vikt i ett intervju-sammanhang. 

 

Bryman (2011:428) menar att man i kvalitativa studier intresserar sig för vad som sägs och 

hur det sägs vid ett intervjutillfälle. Mot bakgrund av detta valde vi att spela in varje intervju 

för att på så vis få en fullständig redogörelse av vad som sagts. Detta var även något som vi 

förklarade för respondenterna innan intervjuerna påbörjades. Det redskap som användes för 

att spela in intervjuerna var en mobiltelefon och för att minska risken för eventuella missöden 

med höga bakgrundsljud eller liknande, var det vid varje intervjutillfälle en av oss intervjuare 

som aktivt antecknade vad som sades. När vi ser till tidsaspekten av intervjuerna varade dessa 

mellan 45 till 60 minuter. 

 

5.1.3 Bearbetning av intervjuer 

Transkribering av intervjuerna gjordes i direkt anslutning till intervjutillfällena. Genom 

färgkodning underlättade vi navigeringen i våra transkriberade intervjuer som slutligen 

resulterade i cirka åttio sidor. Vidare använde vi oss av ett verktyg som kallas kodning när vi 

bearbetade intervjuerna och därmed bröt vi ner dessa i kategorier för att på så vis kunna 

urskilja likheter samt olikheter i respondenternas svar (Bryman, 2011:650). 

 

I samband med kodningen av vår data kopplade vi olika utdrag ur de transkriberade 

intervjuerna till relevanta kategorier som skapades under kodningsprocessen (Bryman, 

2011:525). Vid skapandet av dessa kategorier utgick vi ifrån våra huvudsakliga teman som vi 

baserade intervjuerna på. Kategorierna blev då “utmaningar i arbetet”, ”insatser”, 

“samverkan” samt “aktörers ansvar”. När kodningsprocessen var avklarad behövde vi tolka 

den kodade datan och ställa den i förhållande till våra frågeställningar för att därefter 

strukturera upp vår analys (Öberg, 2011:67). 

 

5.1.4 Analysförfarande och analysmetod 

Förutom att vi har en kvalitativ forskningsmetod använder vi oss av ett induktivt 

tillvägagångssätt (Bryman, 2011:26). Detta innebär att vi utifrån vårt insamlade material 

funnit teorier samt begrepp i en form av växelverkande process. När vi påbörjade vår studie 
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hade vi alltså inga hypoteser kring hur vårt resultat skulle se ut och inte heller några teoretiska 

begrepp i åtanke, utan dessa har vuxit fram under arbetets gång (ibid.). 

 

Vid skedet då vår inkomna data skulle analyseras var det centralt att få de enskilda 

intervjuerna och svaren att kommunicera med varandra (Öberg, 2011:67). Detta gjorde vi 

genom att skapa begrepp utifrån huvudteman som baserades på våra frågeställningar. Därav 

har vi använt oss av en tematisk analysmetod då våra teman återkopplas till de ursprungliga 

frågeställningarna (Bryman, 2011:551). Vidare har vi valt att sammanföra undersökningens 

resultat med analysdelen under samma kapitel för att på så vis undvika upprepningar men 

också för att underlätta möjligheten att se samband mellan resultat och analys. 

 

5.2 Undersökningens tillförlitlighet 

Kvalitativa undersökningars trovärdighet bygger främst på hur transparent 

forskningsprocessen redovisats för läsaren och uppnås genom att forskaren är tydlig i sin 

akademiska text (Ahrne & Svensson, 2011:218). Vidare anses möjligheten att kunna diskutera 

samt kritisera studien vara av vikt för att kunna klassa denna som bra forskning (ibid.). Därav 

har vi varit noga med att förklara, presentera och precisera vår undersökningsprocess för att 

på så vis uppnå maximal transparens. 

 

När det kommer till begreppen validitet samt reliabilitet menar många forskare att dessa 

begrepp inte lämpar sig att använda i kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011:351). Istället 

lyfts begrepp likt med tillförlitlighet samt äkthet fram, som består av olika delkriterier 

(Bryman, 2011:353). Begreppet “tillförlitlighet” betyder att man säkerställer att forskningen 

utförts utifrån de regler som finns. Vidare ingår även möjligheten att kunna styrka att man inte 

låtit personliga värderingar eller teoretisk utgångspunkt påverka slutsatserna för ens 

undersökning (Bryman, 2011:355). Begreppet “äkthet” innefattar bland annat att man ska ge 

en så rättvis bild som möjligt av de utsagor som framkommit vid intervjutillfällena (Bryman, 

2011:357). 

 

Vid utformningen av studiens analys och resultat, samt genomförandet av våra intervjuer har 

vi tagit hänsyn till ovanstående begrepp och förklaringar. Som tidigare nämnts har en 

medvetenhet av den så kallade intervjueffekten skapats hos oss och därmed kommer vi kunna 
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säkerställa att våra personliga egenskaper inte påverkar det resultat vi fått fram. Vidare 

innebär detta att de kriterier som finns gällande trovärdighet har prioriterats och uppnåtts i 

denna undersökning. 

 

5.3 Arbetsfördelning 

Vid genomförandet av denna studie har en uppdelning av samtliga avsnitt mellan oss gjorts 

för att på så vis vara effektiva samt spara tid. En majoritet av de kapitel som presenteras i 

denna uppsats (tidigare forskning, metod samt resultatredovisning och analys) har därför 

skrivits på egen hand för att sedan läsas igenom och godkännas av den andra författaren. De 

två avsnitt som däremot skrivits gemensamt är problemformuleringen samt slutdiskussionen 

då dessa krävt en diskussion gällande vilken information som ska ingå. 

 

För att försäkra oss om att språket är enhetligt genom hela uppsatsen har Martina Tonjac i 

slutskedet sett över samtliga kapitel samt gjort kontinuerliga ändringar. Vidare har båda 

författare deltagit under samtliga sex intervjuer där Martina Tonjac främst haft huvudansvaret 

att hålla i intervjuerna medan Ida Mårtensson fört anteckningar under dessa. Vad gäller 

transkriberingen av intervjuerna har en lik fördelning av dessa gjorts. 

 

Slutligen är vi nöjda med hur vår samarbetsprocess sett ut samt fungerat under studiens gång, 

då vi kompletterar varandra på ett bra sätt. Även det faktum att vi haft samma ambitioner för 

denna uppsats har underlättat samarbetet och arbetsprocessen i stort. 

 

5.4 Etiska reflektioner 

Vid samhällsvetenskaplig forskning kan det inte sällan väckas etiska frågeställningar som 

bland annat kan handla om relationen mellan forskaren och respondenterna (Svensson och 

Ahrne, 2011:30). Vidare rör de forskningsetiskafrågorna även plagiat, förfalskning och fusk. 

Vid forskningsundersökningar är det viktigt att tänka på de fyra forskningsetiska principerna; 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). 

 

En princip som vi fann särskilt viktig i vårt arbete var informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2002:7). Principen innebär att respondenterna ska bli informerade om syftet med studien 
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innan de bestämmer sig för om de vill medverka i denna. Därav har vi förklarat syftet med 

intervjun för varje respondent samt att den är valfri för att eventuellt förbättra förtroendet 

mellan oss och respondenterna. I samband med detta togs även samtyckeskravet upp med våra 

respondenter som går ut på att vi behöver ha respondentens samtycke till att medverka i 

studien. Detta fick vi genom att förklara syftet samt att medverkandet var frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). 

 

Även principen om konfidentialitet är av vikt då den handlar om enskilda individers uppgifter 

som ska redovisas på ett sätt som gör respondenterna oidentifierbara av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2012:12). Mot bakgrund av detta har vi beslutat att anonymisera våra 

respondenter i texten genom att benämna dessa med Allan, Bert, Cajsa, David, Ellen och 

Frida. Vidare kommer det inte att framgå vilken organisation eller kommun respondenten 

arbetar i då vi önskar att avidentifiera intervjupersonerna så långt det är möjligt för att uppnå 

konfenditalitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12). 

 

I studien har vi även tagit hänsyn till nyttjandekravet som syftar till att respondenternas 

uppgifter inte får användas i andra avseenden än i studien respondenten samtyckt till 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). I det mail vi från början skickade ut till våra respondenter 

förklarade vi att deras uppgifter kommer behållas till dess att kandidatuppsatsen är godkänd. 

Därefter kommer vi radera all insamlad data och på så vis förhindra att informationen används 

i andra syften. 

 

6. Resultatredovisning och analys 

I denna del av kandidatuppsatsen presenteras de resultat som framkommit genom kvalitativa 

intervjuer med sex olika respondenter som benämns med fiktiva namn likt Allan, Bert, Cajsa, 

David, Ellen och Frida genom hela avsnittet. Resultaten som redovisas analyseras vidare med 

hjälp av vår teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning. Kapitlet är indelat utefter de 

teman som framkommit för att ge en mer strukturerad och lättläslig resultat – och analysdel.  

 

6.1 Utmaningar i arbetet 

I vårt resultat framgår det att respondenterna kan se en mängd utmaningar i arbetet med EU-
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migranterna. I följande avsnitt redogörs de utmaningar som intervjupersonerna berättat om. 

De mest utmärkande utmaningarna i arbetet med EU-migranter är enligt våra respondenter 

kommunikation, motstånd utifrån samt praktiska utmaningar där lokaler och resurser står i 

fokus. Dessa presenteras mer ingående i följande avsnitt.  

 

6.1.1 Språkbarriären 

Enligt respondenterna är språket en utmaning i arbetet med EU-migranterna. Vidare berättar 

dessa att majoriteten av EU-migranterna främst pratar rumänska men att många har en del 

kunskap i engelska, italienska och franska. Denna språkkunskap, speciellt i engelska, ligger 

dock ofta på en låg nivå vilket försvårar möjligheterna att kommunicera utan tolk. 

 

”Och alltså vi pratar ju med dem när man ser dem på stan, vi försöker prata med 

dem. Nu kan man ju inte språket precis, utan vi har ju haft tur så vi har en tolk 

som från Rumänien [...] Man hade inte klarat sig utan den här tolkhjälpen, 

framförallt för deras skull.” 

(Ellen). 

 

Användandet av tolk är därför något som flertalet respondenter anser är centralt i arbetet med 

EU-migranter samtidigt som ett försök att kommunicera med hjälp av de språkkunskaper som 

finns samt teckenspråk görs. Holm (2009:71) belyser i sin forskning att professionell hållning 

uppnås bland annat genom att sätta klienters behov i fokus, vilket man skulle kunna säga att 

socialarbetarna påstår att de gjort i det här sammanhanget. Prioriteringen av tolkhjälp för att 

respondenterna ska förstå sina klienter men framförallt för att klienterna ska förstå de, tyder 

på ett professionellt förhållningssätt i frågan (ibid.). 

 

Trots att majoriteten av respondenterna använder sig av tolk och ser detta som en 

nödvändighet, finns det socialarbetare som har sämre förutsättningar för att använda sig av 

detta hjälpmedel: 

 

”När det gäller EU-migranter så är språket ett handikapp, jag kan inte rumänska, 

jag kan inte spanska. Jag kan lite engelska och tyska och det är det jag får hanka 

mig fram på. Sen är det teckenspråk som gäller och vi försöker göra det bästa av 
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den här situationen […] Ledningen säger att vi inte har råd med tolk och att det 

inte är vår uppgift egentligen men, jag tror att vi hade kunnat haft det om man 

hade prioriterat annorlunda. Det hade verkligen behövts. Men de lyssnar 

 inte” 

                                                                                                     

(David). 

 

David lyfter fram hur man i hans organisation inte använder sig av tolk i mötet med EU-

migranter. Vidare förklarar han att detta bland annat beror på bortprioritering av tjänsten 

snarare än en resursfråga. Blomqvist (2012:153) belyser i sin forskning att det mellan 

organisationer samt inom organisationer ibland kan finnas en otydlighet gällande vilka 

insatser som ska utföras samt vem som ska utföra dessa. Denna otydlighet skulle man kunna 

säga synliggörs i detta sammanhang då respondenten menar att man hade kunnat bistå EU-

migranterna tolkhjälp medan ledningen inte anser att det är deras ansvarsområde. Vidare går 

det ur ett professionsteoretiskt perspektiv att urskilja en differens kring uppfattningen av 

Abbots (1988) begrepp ”jurisdiktion” som syftar till vilken yrkesgrupp som ska göra vad 

(Liljegren, 2008:46–47). Detta på grund av att David anser att yrkesgruppen ska göra mer än 

vad som redan görs, medan resterande parter inom organisationen inte håller med. I den här 

situationen gör David något som man i professionsteorin väljer att kalla för anspråk då han 

berättar att tolkhjälp är en arbetsuppgift som borde tillhöra yrkesgruppen (Liljegren, 2007:46–

47). Vidare kan man utifrån Holms (2009:71) resonemang om professionell hållning se att det 

finns en strävan mot detta från Davids sida då han vill sätta klientens behov i fokus. 

 

6.1.2 Motstånd 

Våra respondenter påstår att det finns motståndare bland allmänheten när det kommer till EU-

migranters rätt att vistas i Sverige samt tiggeri-fenomenet i sig, vilket de berättar påverkar 

arbetet. 

 

“Så det finns ju... ja vi vet ju att det finns motståndare också. Och dem stöter vi på 

ibland. Det är ju de som vill förbjuda tiggeri, de som vill kasta ut dem och som 

sparkar ner dem och misshandlar dem.” 

(Allan). 
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Allan berättar att det finns individer som tar till egna metoder i form av våld för att markera 

ett missnöje och att han och hans övriga organisationsmedlemmar får ta hand om EU-

migranterna när de blivit utsatta för detta. Vidare berättar Allan även att han i sitt sökande 

efter tolkar från bland annat Rumänien märker att åsikterna kring EU-migranter är starka. 

  

”Vi vet vem EU-migranterna faktiskt är och att de får skylla sig själv […] Hade de 

bara ansträngt sig så hade det ordnat sig, varför ska vi hjälpa dem som tolkar 

här?”. 

 

(Allan). 

 

I citatet ovan ger Allan ett exempel på vad potentiella tolkar sagt då de avböjt tolkuppdrag. 

Genom att tolkarna nekar till uppdrag kan man urskilja ett maktförhållande mellan tolkarna 

och Allans organisation (Blomqvist, 2012:156). Därav är det tydligt att de olika hierarkiska 

nivåerna påverkar samverkan mellan dessa parter (ibid.). Vidare kan man ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv granska situationen med tolkarna som att Allans organisation 

befinner sig inom ett professionellt landskap medan tolkarna befinner sig inom ett annat 

(Liljegren, 2008:20). Även ett gränsarbete ”organisationerna” emellan pågår då det sätts upp 

gränser runt tolkarnas professionella landskap i form av att de avstår uppdrag medan Allan 

försöker tänja på dessa gränser (ibid.). Därmed går det att konstatera att det från 

socialarbetarens håll sker en strävan mot en professionell hållning då klientens behov är i 

fokus, men som förhindras av tolkarnas strävan bort från ett professionellt förhållningssätt 

(Holm, 2009:70). Utifrån denna situation kan man likna respondenternas utsagor med 

Hickson och Lehmans (2013:269) studieresultat som lyfter fram att det inte är ovanligt för 

socialarbetare att hamna i annorlunda eller utmanande situationer. 

 

Något annat våra respondenter belyser när det kommer till motståndsaspekten är det faktum 

att deras arbete med EU-migranterna främst behöver ske i det tysta för att undvika 

opponenter. 

 

”Men det här sker ju väldigt mycket i det tysta, just för att inte dra på sig negativ 

politisk opinion.” 

(Cajsa). 
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Att arbeta i det tysta anser Cajsa vara nödvändigt för att inte en konflikt mellan de olika 

parterna ska uppstå samt för att underlätta utförandet av arbetet. Vidare uppger Allan att de på 

hans arbetsplats väljer att inte upplysa allmänheten om att gratis kaffe erbjuds EU-

migranterna då han menar att gnäll och klageri från motståndarnas håll skulle uppstå. Även 

protester gällande varför man prioriterar EU-migranter och inte andra individer anser han 

skulle vara ett faktum. 

 

I det här sammanhanget skulle man kunna säga att respondenterna aktivt bygger upp sitt 

professionella landskaps gränser för att på så vis ta kontroll över sitt yrkesfält samt skydda 

den egna yrkesutövningen (Liljegren, 2008:20). Vidare blir det tydligt att respondenterna och 

dess organisationer sedan tidigare gjort anspråk på arbetsuppgifter som de anser vara 

önskvärda (stödja EU-migranter) samtidigt som personer utifrån menar att de är icke-

önskvärda (ibid.). Kravet på flexibilitet hos socialarbetaren som An och Chapman (2013:261) 

påtalar i sin studie, är även något som belyses här då man utifrån respondenternas utsagor kan 

se att dessa behöver hitta vägar runt ”problemen” och ställs ständigt inför nya utmaningar. 

 

6.1.3 Lokaler och resurser 

De tidigare nämnda utmaningarna i form av bristande språkkunskaper samt motstånd utifrån 

är endast en del av det våra respondenter finner problematiskt. Istället menar dessa att det 

även ibland kan röra sig om praktiska utmaningar likt tillgång till lokaler samt resurser. 

 

“Och även när jag kämpade med (organisation X) och försökte få de att öppna ett 

härbärge med vår hjälp, då menade de på att det någon idrottshall som de hyrde ut 

till någon skola eller något sådant, ‘Nä men där idrottar ju barnen, där kan de inte 

sova’. Och då var jag så ‘men snälla de idrottar ju inte på nätterna’. Alltså de 

kommer med sådana här ursäkter hela tiden. [...] De som vill hjälpa kan inte och 

de som kan hjälpa vill inte.” 

 

(Bert). 

 

Bert förklarar att han stött på flera större aktörer som han anser undviker att ta sitt ansvar när 

det kommer till att bistå med lokaler och resurser. Vidare berättare Bert att de aktörer som 
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besitter resurser samt förutsättningar för att stödja EU-migranterna ofta väljer att avstå, vilket 

försvårar arbetet för de mindre föreningarna som han själv är en del av.  Han tycker att det 

finns svårigheter med att arrangera en större pengainsamling när man är en liten ideell 

förening, vilket är en utmaning i arbetet.  

 

I tidigare forskning framkommer det att viljan till att samverka är en stor faktor som påverkar 

hur det framtida samarbetet mellan aktörer kommer att fungera (Blomqvist, 2012:180–181). 

Att de större aktörerna väljer att avstå från att samverka för att förbättra EU-migranternas 

situation visar även på de existerande hierarkiska förhållandena som finns mellan de olika 

aktörerna (Blomqvist, 2012:156). De aktörer som väljer att undvika ansvar i de situationer 

som Bert beskriver, erhåller högre hierarkisk nivå och en svag vilja vilket påverkar 

utformingen av samverkan aktörerna emellan (ibid.). Ser man den beskrivna situationen ur ett 

professionsteoretiskt perspektiv är det tydligt att Bert intar en roll där han försöker få ett 

inflytande på det arbete som de större aktörerna utför, men misslyckas då det finns en allt för 

stark jurisdiktion (Liljegren, 2008:46–47). 

 

6.2 Insatser 

I följande avsnitt redogörs de insatser som respondenterna gör för att stödja EU-migranter. 

Dessa består bland annat av bistånd likt mat, hygienprodukter samt kläder. Vi har även 

respondenter som har möjligheten att erbjuda individerna i fråga både logi samt dusch. När 

man ser till tidigare forskning går det att konstatera att de insatser som tillägnas EU-migranter 

i Sverige varierar beroende på vilken kommun dessa vistas i (Socialdepartementet, 2015:2). 

Insatser som kommuner bistår med är bland annat logi på härbärgen som är riktade till 

hemlösa EU-migranter samt akuta bistånd i form av biljetter till hemresor (ibid.). 

 

6.2.1 Mat och logi 

Vid intervjutillfällena lyfte samtliga av respondenterna fram boendefrågan för EU-migranter 

som en av de mest centrala i arbetet. Vidare tycker respondenterna att detta även är något 

kommuner bör engagera sig i samt lösa. Av citatet nedan följer ett exempel på en sådan 

lösning då Ellen berättar att kommunen valt att ställa fram valstugor från 2014 för att EU-

migranterna skulle kunna bo i dessa. 
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“Kommunen tog helt enkelt det beslutet att vi plockar fram valstugorna, ställer 

upp dem på den här tomten och låter dem bo där under en viss period. Det var 

väldigt tydligt, till och med den 31 mars kunde de få bor där och sen skulle de 

bort. Eu-migranterna var ju väldigt positiva och väldigt tacksamma och väldigt 

ordentliga ska jag säga. Sen besökte vi ju dem, jag var ju kanske inte där mer än 

en gång i veckan men kommunens representant och tolken var ju där mycket 

oftare.” 

 

(Ellen). 

 

Ellen berättar vidare att man från kommunens sida visat engagemang kring att finna en 

lösning på boendefrågan samtidigt som det är den frivilliga organisationen som tagit initiativ 

och drivit frågan framåt. Detta resulterade i att en samverkan samt att ett kunskapsbyte 

aktörerna emellan uppstod. Hjortsjö (2005:191) förklarar i sin avhandling att ett samarbete 

kan ses som en kollaboration där aktörer kompletterar varandra genom en mer ingående 

samverkan. Vidare kan skilda synsätt bidra till att olika aktörer kompletterar varandra. Enligt 

respondenternas erfarenheter som beskrivits, går det att urskilja att kommun och den ideella 

organisationen kompletterar varandra genom att organisationen är drivande och kommunen 

svarar på detta samt bistår med en lösning. 

 

Andra respondenter berättar att de aktivt arbetar för att starta ett härbärge för EU-migranter 

men att man ännu inte lyckats. Som en tillfällig lösning har Bert därför valt att ha EU-

migranter boende hos sig, vilket han menar gör att man kommer nära inpå varandra och lär 

känna människor på ett mer personligt plan. Vidare förklarar han det som att det blir ett utbyte 

av tjänster då individerna i fråga får tak över huvudet från Berts sida medan han själv får hjälp 

med exempelvis hushållsysslor. Teoretikern Alain Topor (2008:68) hade utifrån detta 

sammanhang förklarat Berts förhållningssätt som professionalitet som närhet. Detta på grund 

av relationen mellan ”klient” och ”hjälpare” är ömsesidig och därmed är inte EU-migranten 

en passiv mottagare av hjälp. Dock kan även ett hierarkiskt maktförhållande urskiljas där den 

professionella erhåller en högre hierarkisk nivå än EU-migranten (Blomqvist, 2012:156). 

Detta gör att EU-migranten hamnar i en beroendeställning gentemot den professionella. 

Situationen kan alltså ses som problematiskt, trots Berts professionella förhållningssätt där 

han har EU-migranten i fokus.  
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Det råder delade meningar bland respondenterna om huruvida logi till EU-migranter ska 

erbjudas. David menar att han ställt frågor till EU-migranterna gällande vilken sorts 

verksamhet dessa föredrog, där alternativen var en daglig sådan med tillgång till mat samt 

dusch eller ett natthärbärge. I det här fallet berättar David att majoriteten av EU-migranterna 

skulle ha föredragit den dagliga verksamheten som redan fanns i dagsläget, då de uppskattade 

möjligheten att kunna duscha, få tillgång till rena kläder samt äta frukost. Vidare förklarar 

David att det är viktigt att skilja på arbete och det privata, och att ett objektivt förhållningssätt 

krävs för att man inte ska bli för involverad i EU-migranternas situation. Ur ett teoretiskt 

professionsperspektiv skulle man kunna säga att David har ett förhållningssätt som Topor 

(2008:61) kallar för ”professionalitet som distans”. Detta innebär att relationen mellan David 

och EU-migranter är ensidig då han undviker att blanda in egna känslor och därmed blir EU-

migranterna passiva mottagare av hjälp (ibid.). Vidare går det att urskilja att David sätter EU-

migranters behov i fokus vilket synliggörs även i följande citat: 

 

“Något annat är att det är viktigt att se till deras behov, alltså EU-migranternas. Vi 

får inte skapa behov utan vi måste prata och lyssna på vad det är de har för behov 

och vad de vill. [...] Så vi får inte ta egna värderingar och lägga på dem utan vi 

måste lyssna på vad de vill ha och behöver.” 

 

(David). 

 

Att sätta klientens behov i fokus visar på en professionell medvetenhet och även på ett 

professionellt förhållningssätt (Holm, 2009:70). Vidare innebär denna professionella hållning 

bland annat att man visar respekt för klienten som unik individ, lyhördhet samt tar avstånd 

från egna personliga behov (Holm, 2009:71). Genom att David anser att det är viktigt att 

främst se till EU-migranternas befintliga behov och därmed inte skapa nya sådana utifrån 

egna värderingar, visar på den professionella hållning Holm (ibid.) lyfter fram. Även det 

faktum att David menar att det finns risker med att skapa nya behov genom att erbjuda sådant 

som EU-migranterna själva inte gjort anspråk på, tyder på en professionell medvetenhet 

(ibid.). Dock finns det en möjlighet att maktförhållandet mellan den professionella och EU-

migranten leder till att EU-migranten inte uttrycker sin egentliga önskan (Blomqvist, 

2012:156). Därav kan det finnas risker med att endast lyssna till EU-migranters uttryckta 
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behov samtidigt som An och Chapman (2014:329) menar att detta är en av de viktigaste 

delarna i socialt arbete.  

 

6.2.2 Juridisk hjälp 

Den juridiska hjälp EU-migranter får i de kommuner där intervjuerna hållits består främst av 

en betald hemresa. David berättar att socialkontoret i kommunen i fråga hade en rumänsk tolk 

på plats vid en specifik tidpunkt en gång i veckan där EU-migranterna hade möjlighet att 

erhålla ett bistånd i form av en bussresa hem. Resterande respondenter uppger även att 

majoriteten av EU-migranterna tagit emot biljetten som erbjuds i sammanhanget. 

 

“Nej och sen nu när de skulle åka hem och så skulle de åka med en buss. Och då 

gjorde vi en, till en grupp, en matkasse till dem som de hade med sig på bussen. 

Och så gjorde (organisation X) också så vi delade upp så att alla fick med sig 

mat. ” 

 (Ellen). 

 

När det kommer till övriga juridiska rättigheter berättar respondenterna att EU-migranter 

enligt lag har rätt till akut sjukvård i Sverige vilket uttrycks i citatet nedan: 

 

“Men sen har man ju rätt till akutvård och det testade vi om man kan säga så. När 

hon då, den här tjejen, blev sjuk så de var tvungna att åka upp till akuten med 

henne. Och det fungerade utmärkt alltså. Men annars har man ju liksom inga 

rättigheter egentligen.” 

 (Ellen). 

 

Däremot kan man av citatet även urskilja att Ellen, likt de andra respondenterna, menar att 

EU-migranter inte omfattas av andra rättigheter än akutvård under sin vistelse i Sverige. Allan 

belyser dock att EU-migranter har rätt till mer stöd i Sverige när man ser till EU-

lagstiftningen och därmed behöver kommunen erbjuda detta. Den rådande oklarhet av vad 

EU-migranterna har rätt till kan förklaras med att de lagar som reglerar EU-migranters 

rättigheter först förtydligades i januari 2015 i samband med att en nationell samordnare 

tillsattes (Socialdepartementet, 2015:1-2). Samordnarens huvudsakliga uppgift utgörs av att 

främja samverkan mellan aktörer samt att sprida kunskap om vilka rättigheter EU-migranter 



28 
 

faktiskt erhåller (ibid.). 

 

I tidigare forskning kan man urskilja att en av de starkaste faktorerna som kan komma att 

påverka eventuell samverkan mellan olika aktörer är oenighet och otydlighet kring val av 

insats men även kring vem som ska bistå med insatsen (Blomqvist, 2012:151).  Den otydliga 

ansvarsfördelningen kan kopplas till den situation som Allan och E beskriver i stycket ovan. 

Eftersom kommunen erhåller en högre hierarkisk nivå än de frivilliga organisationerna, är det 

av vikt att den nationella samordaren här får ett inflytande i kommunens arbete med EU-

migranterna, trots att den starka jurisdiktionen som kommunen erhåller (Liljegren, 2008:46–

47). 

 

6.3 Ansvar 

I detta avsnitt presenteras respondenternas upplevelser och tankar kring ansvarstagande i 

förhållande till EU-migranter. Respondenterna berättar att det finns skillnader i hur både 

kommuner och frivilliga organisationer ser på detta, samt att det främst är de frivilliga 

organisationerna som driver frågan framåt. Dock anser respondenterna att det existerar en 

variation i hur kommunen hanterar EU-migranternas problematik och att frågan många 

gånger blir lite av en ”het potatis” som ingen vill ta i.  

 

6.3.1 EU-lagstiftning och Socialtjänstlagen i praktiken 

Respondenterna berättar att det finns en skillnad i hur kommuner tolkar Socialtjänstlagen och 

därmed vilka faktiskta skyldigheter de anser sig ha i förhållande till EU-migranter. Däremot 

belyser EU-lagstiftningen att den EU-medborgare som betraktas ha uppehållsrätt i landet även 

har rätt till sociala förmåner på samma villkor som en svensk medborgare (Socialstyrelsen, 

2014:7). 

 

I enlighet med 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att kommunen erhåller det 

yttersta ansvaret för att ge både stöd och hjälp till de individer som vistas i kommunen. Trots 

att denna lagstiftning råder, berättar respondenterna att det ges olika mycket stöd till EU-

migranter samtidigt som inga faktiska konsekvenser för kommuner som avstår från att göra en 

insats sker. Detta grundar sig i det faktum att kommunen har möjlighet att hävda att EU-

migranterna inte är bosatta i kommunen och därav endast kan erhålla akut hjälp 
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(Socialdepartementet, 2015:7). Här kan man ur ett professionsteoretiskt perspektiv se att 

kommunen gör ett anspråk på sitt yrkesfält och att de därmed endast utför de arbetsuppgifter 

som de själva anser tillhör organisationens uppdrag (Liljegren, 2008:46-47). Att ge EU-

migranterna utökat stöd bortsett från akuthjälp är arbetsuppgifter som kommunen framställs 

tycka vara icke-önskvärt (ibid.). 

 

Vidare kan kommunens möjlighet att själv tolka socialtjänstlagen och därmed bestämma 

vilken typ utav stöd de vill bevilja EU-migranterna, kopplas till tidigare forskning kring rang 

och status. Enligt Blomqvist (2012:156) har organisationer med högre hierarkisk status fler 

möjligheter att välja att inte förse individer med stöd, vilket i sin tur gör att övriga 

verksamheter får bekosta insatserna istället. I vårt fall resulterar en del kommuners val att inte 

förse EU-migranterna med mer stöd än akuthjälp i att andra aktörer likt frivilligorganisationer 

får ta vid. 

 

“Det är kommunens ansvar och det är väl det vi vill få kommunen att inse, att det 

är deras ansvar. Nu när vi erbjuder de sovplatser hos oss i våra hem så syns de 

inte. Kommunen ser inte EU-migranterna, det är inget problem för kommunen. 

Hade vi inte erbjudit de sovplatser så hade de väl haft något tältläger och det är 

det vi motverkar [...] Men det känns som att vi måste i princip kasta ut de, hänvisa 

de till någon park, hjälpa de bygga något tältläger, för att kommunen ska se de och 

se att det verkligen är ett problem“. 

(Bert). 

 

I citatet ovan framkommer det att man i den kommun som Bert arbetar i, väljer att vara 

passiv när det kommer till att stödja EU-migranterna. Vidare visar citatet på ett 

spänningsförhållande mellan de två aktörerna då den frivilliga organisationen menar att endast 

drastiska åtgärder i form av att “slänga ut” EU-migranterna kommer få kommunen att ta den 

rådande situationen på allvar. Även Cajsa berättar att kommunen hon arbetar i försöker enligt 

henne komma undan sitt ansvar i att åtgärda den problematiska sits dessa individer sitter i och 

att det i sammanhanget är svårt att få sin röst hörd. 

 

Utifrån Liljegrens (2008:46–47) professionsteori kan man i den här situationen tolka att 

kommunen har en högre rang vilket gör att den erhåller kontroll över yrkesfältet och därmed 
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har tolkningsföreträde kring att definiera problem. Genom att ignorera EU-migranternas 

behov av hjälp samt frivilligorganisationernas önskan om samverkan visar kommunen på en 

stark jurisdiktion då den inte tillåter andra professioner att få ett inflytande över arbetet. 

Frivilligorganisationerna blir här exkluderade på grund av kommunens val att inte lyssna till 

deras rop på hjälp (ibid.). 

 

6.3.2 Samverkan 

Ellen ger en bild av en god samverkan både mellan olika frivilliga organisationer men också 

med kommunen. Hon förklarar att man tidigare samordnat ett möte där olika organisationer, 

kommunen och EU-migranterna blivit inbjudna, vilket ”resulterade i något fantastiskt”. Att ta 

EU-migranters tankar om deras egna situation i beaktning samtidigt som man visade 

kommunen att dessa individer behöver hjälp anser hon blev nyckeln till det goda samarbetet. 

 

“Detta var ju något som var positivt, att vi tillsammans kunde hjälpa de här och 

det har ju gjort att vi har kunnat jobba bättre ihop. Och då är det lättare senare när 

det händer någonting att man kan göra något ihop. För att det blir ju alltid bättre. 

Men jag tycker nog att alla här har dragit sitt strå till stacken faktiskt när det gäller 

detta för vi jag gjort olika saker och samarbetat kring det”. 

 

(Ellen). 

 

Genom att ta initiativet till ett möte där de tidigare nämnda aktörerna var inbjudna, visar Ellen 

och hennes organisation på en stark vilja till att samarbeta (Blomqvist, 2012:180). I tidigare 

forskning framkommer det att viljan till samverkan mellan olika organisationer inom samma 

fält kan grunda sig i osäkerhet kring hur problematiken ska hanteras eller att man önskar 

diskutera problematiken ur fler perspektiv (ibid.). I Ellens fall berättar hon att viljan till 

samverkan grundar sig i ett behov av att nå ut till fler aktörer för att på så sätt kunna utöka 

stödet till EU-migranterna. Genom att anlysera situationen med det teoretiska begreppet svag 

jurisdiktion (Liljegren, 2008:46–47) kan man urskilja att det råder en svag jurisdiktion inom 

organisationen då man tillåter andra aktörer att få inflytande över yrkesutövningen. 

 

Allan och Frida berättar dock att trots att en god samverkan mellan olika organisationer råder, 

kan ibland olikheter inom den egna organisationen föreligga samt “sätta käppar i hjulet” för 
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det man vill åstadkomma. Vidare berättar Allan hur en lång process av överläggningar mellan 

olika organisationer samt kommunen slutligen resulterat i uppstartandet av ett härbärge för 

EU-migranter. Dock skulle ett hinder uppenbara sig precis innan dörrarna för härbärget skulle 

slås upp - och det var den högsta chefen inom organisationen. Ur ett professionsteoretiskt 

perspektiv kan man koppla chefens motstånd till det teoretiska begreppet anspråk, vilket 

syftar till att chefen önskar att de yrkesverksamma utför de arbetsuppgifter som hen anser 

tillhöra organisationens uppdrag (Liljegren, 2008:46–47). Detta kan i sin tur kopplas till att 

chefen i organisationen ser upprättandet av ett härbärge som en icke-önskvärd arbetsuppgift 

(ibid.). 

 

I tidigare forskning belyses olika hierarkiska förhållanden som existerar inom de egna 

organisationerna men även mellan organisationer vid samverkan (Blomqvist 2012:156). I en 

situation där den högsta chefen inom organisationen motsätter sig samverkan med andra 

aktörer utnyttjar denne sin högre hierarkiska status. Vidare kan den situation som Allan 

befann sig i med sin chef, beskrivas som en maktkamp inom det egna professionella 

landskapet. Chefen önskar i detta fall visa att han erhåller en specifik status i förhållande till 

Allan och hans kollegor (Liljegren, 2008:20). I samband med maktkampen inom det 

professionella landskapet utför chefen ett gränsarbete som innebär att hen konstruerar 

landskapets gränser för att ta kontroll över yrkesfältet och skydda yrkesutövningen (ibid.). 

 

6.3.3 EU:s roll i förhållande till EU-migranter 

David och Allan anser tillsammans med andra respondenter att EU är den aktör som måste ta 

det största ansvaret i att stödja EU-migranter. De tycker bland annat att de grundprinciper EU 

bygger på är av stor vikt och ska vara något alla medlemsstater verkar för. Vidare anser 

respondenterna att EU behöver bli ett socialt projekt där alla individer får den hjälp de 

behöver. 

 

“Min uppfattning är att det här ska ligga på EU-parlamentet. EU-parlamentet sa 

“Ja” till att Rumänien skulle få gå med i EU och då ska man ha tittat på att det 

landet då håller sig till de mänskliga rättigheterna exempelvis. Och de ska ta hand 

om sina medborgare som finns i landet och de verkar inte så intresserade av att 

hjälpa den romska befolkningen i Rumänien. Jag tycker det att EU ska ställt högre 

krav på Rumänien, men jag tycker också det att EU skulle försökt att underlätta 
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för de människor som befinner sig runtom i de europeiska länderna”. 

(David). 

 

“Nu har vi ju EU och när banker hamnar i kris då jäklar puttas det in miljarders 

pengar och sådant där va. Men alltså EU måste bli ett socialt projekt också. Där 

man säger att alla inom EUs gränser ska ha en minimi nivå av levnadsstandard 

och social hjälp så att säga.” 

(Allan). 

 

Vid granskningen av respondenternas berättelser går det att urskilja att de frivilliga 

organisationerna befinner sig inom ett professionellt landskap medan EU som aktör befinner 

sig inom ett annat (Liljegren, 2008:20). Även det faktum att respondenterna menar att de har 

svårt att påverka EU-migranters situation på EU-nivå tyder på att professionerna inom EU har 

en stark jurisdiktion i förhållande till de ideella organisationerna (Liljegren, 2008:46–47). 

Dock anser våra respondenter att EU behöver göra anspråk på arbetsuppgifter som de 

eventuellt betraktar som icke-önskvärda, men som enligt respondenterna är nödvändiga för att 

EU-migranters situation ska förbättras (ibid.). 

 

Slutligen berättar samtliga respondenter att trots det faktum att det största ansvaret ligger på 

EU, behöver Sverige som land ta ansvar för de EU-migranter som befinner sig i landet.  

 

”Att hjälpa långsiktigt med att påverka Rumänien att ta hand om de här 

människorna är jättebra och det behövs, absolut. Men vi måste också fokusera  

på de människor som är här och hjälpa de” 

 

(Bert). 

  

Dessutom anser Frida att Sverige måste hantera de svårare och inte bara de mer positiva 

konsekvenserna av öppenheten. Det är därför av vikt att ständigt ha EUs grundprinciper i 

åtanke, framförallt rätten till likabehandling (Socialstyrelsen, 2014:12), i arbetet samt i mötet 

med EU-migranter. Samtliga respondenter menar även att det är först nu vi i Sverige har fått 

se riktig fattigdom, och att vi därmed har ett stort ansvar i att göra något åt detta.  
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka upplevelser av arbetet med EU-migranter 

bland socialarbetare inom ideell sektor som kommer i kontakt med gruppen. Vi ville även se 

till vilka utmaningar som finns i detta arbete samt hur samverkan mellan frivilliga 

organisationer och kommunen ser ut. De resultat som framtagits har varit av varierande slag 

samt belyst många olika aspekter av ämnesområdet som studerats. Vi har i denna studie 

uppfyllt vårt ursprungliga syfte samt besvarat våra frågeställningar: 

 

 Hur upplever socialarbetare inom ideell sektor sitt arbete med EU-migranter? 

 

 Hur upplever socialarbetare inom ideell sektor utmaningar i arbetet med EU-

migranter? 

 

 Hur upplever socialarbetare inom ideell sektor ansvaret i att stödja EU-migranter i 

förhållande till övriga frivilliga organisationer, kommunen samt EU som aktör? 

 

I avsnittet nedan (se avsnitt 7.1 Uppsatsens viktigaste resultat) kommer de resultat som 

besvarar våra frågeställningar att presenteras på nytt och därefter följer en diskussion kring 

dessa. 

 

7.1 Uppsatsens viktigaste resultat 

I vårt resultat framgår det att EU-migranternas avsaknad av socialt skyddsnät samt 

möjligheter att erhålla ett sådant gör att frivilliga organisationer i Sverige främst ligger i 

spetsen när det kommer till att stödja de EU-migranter som befinner sig i landet. Vidare visar 

vårt resultat att det föreligger en del utmaningar i arbetet med EU-migranter där språket, 

motstånd utifrån, samverkan, lokaler och resurser utgör sådana faktorer. Våra respondenter 

berättar att ansvaret i att stödja dessa individer anser de ligga både på både kommunal och 

EU-nivå. Något annat som lyfts fram är att kommunen ofta väntar med bistånd fram till att 

problematiken blivit synlig i det offentliga rummet. Därav går det att urskilja skillnader 

mellan kommuners insatser samt ansvarstagande. 
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7.2 Reflektion kring resultat 

När vi ser till våra resultat uppstår en del funderingar och tankar kring dessa. Något som vi 

fann särskilt intressant var det faktum att våra respondenter uttryckte att kommunen ofta 

avvaktar med insatser riktade till EU-migranter tills dess att problematiken är synlig. Vidare 

förklarar våra respondenter att deras insatser förhindrar detta genom att bistå exempelvis med 

sovplatser och tillgodose de mest basala behoven. Därav anser vi att det blir tydligt att ligger 

en problematik i att hjälpa denna grupp på frivillig basis då detta försvårar möjligheterna till 

ett statligt ansvarstagande samt samverkan aktörerna emellan. Vi, likt respondenterna, menar 

att ett kommunalt stöd i kombination med frivilliga krafter hade skapat ett utökat stöd till EU-

migranterna. Detta är nödvändigt då vi kan urskilja att det finns ett stort behov av ytterligare 

bistånd för att dessa individer ska få en dräglig tillvaro under sin vistelse i Sverige. Vidare 

finner vi det intresseväckande att det genom respondenternas svar framkommit att kommunen 

många gånger inte “bryr sig” om EU-migranternas situation utan snarare bistår med insatser 

endast för att hålla staden i ett “trevligt skick”. Detta resonemang grundar vi i det faktum att 

kommunen ofta väntar med att sätta in faktiska insatser tills dess att EU-migranterna och dess 

fattigdom exponeras i staden. 

 

Något annat vi finner tänkvärt i sammanhanget är hur en del av våra respondenter beskriver 

att de i sitt arbete stöter på motståndare. Detta motstånd mynnar ut i att aktörer som har 

möjlighet att hjälpa väljer att inte göra det på grund av hjälpinsatsens ändamål. Vidare ligger 

dock det största motståndet i att allmänheten motsätter sig den hjälpande hand som frivilliga 

organisationer erbjuder. Detta tar sig i uttryck i två olika former där det finns de individer som 

motsätter sig själva fenomenet tiggeri och därmed vill förbjuda det, samt de som gör motstånd 

mot de enskilda individerna, alltså EU-migranterna. Den senare kategorin lyfter fram en del 

funderingar hos oss författare då dessa väljer att uttrycka sitt motstånd fysiskt. Med anledning 

av att motståndarna väljer detta tillvägagångsätt gentemot enskilda individer, väcks en tanke 

hos oss om att angreppssättet möjligtvis handlar om ett ogillande av gruppen EU-migranter 

snarare än deras sätt att försörja sig. 

 

Mot bakgrund av detta visar vårt empiriska underlag att organisering och samverkan gällande 

hjälpinsatser riktade till EU-migranter ofta sker i det tysta för att undvika att dra till sig 

negativ opinion. Då det rör sig om fattigdom finner vi det märkligt att hjälpinsatserna utlöser 

såpass starka reaktioner. Vidare ställer vi oss därför frågan om oppositionen hade sett 

annorlunda ut om det istället hade rört sig om en annan grupp människor. Detta resonemang 
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grundar vi i det faktum att det finns ett utbrett stöd för de svenska medborgare som befinner 

sig i en jämbördig situation, men där motståndet inte är lika utmärkande. Frågan är därför om 

motståndet kan grunda sig i allmänhetens tankar kring värdiga och ovärdiga fattiga? 

 

Slutligen vill vi lyfta fram våra tankar när det kommer till ansvarstagandet i frågan. Vi likt 

våra respondenter menar att de människor som lever i en utsatthet i Sverige ska ha möjlighet 

att få hjälp - oavsett varifrån dessa kommer. Däremot tycker vi att EU som projekt har det 

största ansvaret i att stödja de EU-migranter som finns i Sverige idag. 

 

7.3 Förslag på framtida forskning 

En aspekt som hade varit intressant att forska vidare om är det påtalade motståndet som 

framkommit i vår studie samt de bakomliggande faktorerna till detta då vi spekulerar i om 

motståndet handlar om tiggeriet i sig eller något annat. Vidare finner vi att en undersökning 

där det kommunala perspektivet lyfts fram hade varit spännande då denna aspekt uteblivit i 

vår studie. Även forskning kring hur olika kommuner strukturer upp insatser för EU-

migranter hade varit av intresse för att påvisa eventuella olikheter eller likheter som påpekas i 

vårt resultat. 

 

Avslutningsvis hade en undersökning kring huruvida tiggeriet är organiserat eller inte varit 

intresseväckande. Ämnet uppkom vid intervjuerna med våra respondenter, trots att det låg 

utanför vår studie. Detta anser vi vara ytterst relevant då vi i vårt resultat kan urskilja att det är 

ett ämne med mycket olika åsikter. Därav hade forskning kring detta ämne kunnat bidra med 

kunskap som antingen kan “slå hål på” eller bekräfta upplevelser av fenomenet. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga: Intervjuinformation till potentiella respondenter 

Hej, vi heter Ida Mårtensson och Martina Tonjac. Vi läser sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Lunds universitet och håller just nu på att skriva vår 

kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelser av EU-migranter bland 

socialarbetare som kommer i kontakt med individerna i fråga. Vi är alltså intresserade av att 

veta hur du kommer i kontakt med EU-migranterna och på vilket sätt du arbetar med dem, 

dina upplevelser kring deras situation i Skåne samt eventuella åtgärder. 

 

Vi vore glada och tacksamma om du ställer upp på en intervju. Här nedan kommer lite 

information gällande intervjun: 

 

– Vid intervjutilfället kommer vi båda två att närvara 

– Intervjun beräknas ta ca 45 min. 

– Vi kommer att spela in intervjun för att underlätta vårt arbete. Ingen annan 

kommer ha tillgång till inspelat material och när uppsatsen är godkänd kommer det inspelade 

materialet att raderas. 

– Som respondent kommer du att vara anonym i vår uppsats. 

– Eventuella personuppgifter kommer att raderas när uppsatsen är klar. 

– Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten. Som 

medverkande kommer du självklart få den färdiga uppsatsen skickad till dig per mail. 

 

 

Tack för din medverkan! 

Ida och Martina 

Kontaktuppgifter (Martina): 

Telefonnummer: XXXX-XXXXXX 

E-post: XXX 
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9.2 Bilaga: Intervjuguide 

 

• Kan du berätta hur du möter EU-migranter i ditt jobb? 

• Hur skulle du beskriva utmaningar i ditt arbete med EU-migranter? 

• Hur fungerar kommunikationen i arbetet med EU-migranter? 

• Vem anser du ha stört ansvar i frågan kring att stötta EU-migranterna? 

 

 


