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Checklista
10 konkreta steg för att starta verksamhet enligt Crossroads-modellen:
1. Utforma en verksamhetsidé utifrån omvärldsanalys och dialog med målgrupp och andra intressenter
(läs mer på sid. 8, 16 ff.).
2. Kom överens om vilka organisationer som utifrån sina uppdrag, erfarenheter/kompetenser och resurser har
bäst förutsättningar att samverka och göra skillnad för målgruppen (läs mer på sid 14, 20, 28-29).
3. Formulera och förankra en gemensam vision och värdegrund. Enas om konkreta mål för verksamheten
(läs mer på sid. 27, 30).
4. Säkra finansiering som både täcker uppbyggnad av verksamheten och möjliggör kontinuitet och långsiktighet
gentemot deltagare (läs mer på sid. 13, 28).
5. Avgör hur styrning och ledning ska utformas, för att säkerställa att verksamheten gör rätt saker på rätt sätt.
Besluta också hur verksamheten ska följas upp, så att det inte bara går att följa vad verksamheten gör,
utan också vad den åstadkommer (läs mer på sid. 12, 28-30).
6. Säkra lokaler som är tillgängliga och kan utformas efter deltagares behov av stöd – exempelvis som
rymmer dusch- och tvättmöjligheter (läs mer på sid. 24, 28).
7. Rekrytera personal och volontärer med språkkompetens och kultursensitivitet, samt god kunskap om
EU-migranters rättigheter och skyldigheter i Sverige (läs mer på sid. 13, 22, 28).
8. Kom överens om vilka metodprinciper som ska styra verksamheten, för att uppnå verksamhetens mål
(läs mer på sid. 16 ff., 22-23).
9. Trygga former för löpande deltagarmedverkan/deltagardialog, för att säkerställa att verksamheten är relevant
för målgruppen och anpassas/utvecklas för att möta nya behov som uppstår (läs mer på sid. 11, 17-18, 22).
10. Var beredd att sprida erfarenheter och lärdomar, samt att aktivt arbeta med påverkan och opinionsbildning
för att motverka strukturella hinder och brister (läs mer på sid. 18-20, 29).

”Det kom även äldre personer vandrande på vägarna, stora vuxna
karlar, som på ryggen bar kvistar, korgar eller träkärl som de bjöd ut.
De idkade ärlig handel, ingen kunde beskylla dem för att gå och tigga.
Men när de i ett hus fick det beskedet, att det inte skulle bli någon
handel av, så satt de ändock kvar. De dolde sitt ärende under bördan
på ryggen, och när de hade suttit länge så måste de uträtta det:
Räck mig en beta bröd! Så jag tyar gå härifrån.”
Utvandrarna av Vilhelm Moberg
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Inledning
”Välkommen! Welcome! Bine ati venit! Szivesen latjuk! Bienvenido!” Så klingar sedan 2010 hälsningarna varje
morgon på Crossroads, en råd- och stödverksamhet för EU-migranter som lever i fattigdom och hemlöshet i
Stockholm.
Crossroads är på samma gång en viktig livlina för de som har svårt att hitta egen bostad och försörjning och
en vibrerande mötesplats, där nyanlända och mer erfarna EU-migranter utbyter tips och erfarenheter om sin tillfälliga hemstad. Men Crossroads representerar också en gemensam önskan att identifiera lösningar och goda
exempel för sociala utmaningar i vår nutid.
Syftet med den metodhandbok som du nu håller i din hand är att sprida våra erfarenheter och den kunskap vi
fått genom Crossroads och mötet med de cirka sjutusen EU-migranter som har passerat genom verksamhetens
dörrar sedan projektet startade. Vår förhoppning är att vi, genom denna metodhandbok, ska kunna bidra till ett
ännu bättre stöd för hemlösa och utsatta EU-migranter.
Metodhandboken är indelad i tre delar.
Den första, ”Sammanhang”, beskriver och analyserar i vilken kontext ett projekt som Crossroads Stockholm
verkar och har utvecklats.
I den andra delen, ”Teorier”, utvecklas de teoretiska förhållningssätt som kan bidra till att bättre förstå verksamheter som Crossroads Stockholm.
I den tredje delen, ”Metoder och verktygslåda”, beskrivs de metoder som Crossroads Stockholm har utvecklat
och som utgör de bärande principerna för verksamheten.
Fil.dr Johan Gärde har skrivit metodhandboken på uppdrag av Crossroads Stockholm styrgrupp.
Stockholm i augusti 2014
För Crossroads Stockholms styrgrupp
Anna Johansson
Stockholms Stadsmission

Christina Grönberg		
Stockholms Stad

Johan Holmdahl		Paula Moscatelli Berghnér
Frälsningsarmén
Arbetsförmedlingen
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DEL 1

Sammanhang
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Sverige - en del av Europa
Europa har en lång historia av konflikter, krig, ekonomisk och social oro, som lett till migration av
miljontals människor, även i vår närhistoria. Inom EU
finns sedan 2004 det s.k. rörlighetsdirektivet, som
skapat en ny dynamik inom unionen. Den fria rörligheten erbjuder nya lockande möjligheter för EU:s
cirka 508 miljoner invånare, men också utmaningar.
Rätten att vistas längre än tre månader i ett annat EU-land gäller i princip enbart personer som är
ekonomiskt aktiva och/eller kan försörja sig själva.
Generellt har man som migrerande EU-medborgare
inte heller rätt att utnyttja andra länders sociala
välfärds- och trygghetssystem.
I detta sammanhang skapade projektet ”Crossroads” i Stockholm 2011 av Stockholms Stadsmission, Stockholms Stad, Arbetsförmedlingen och
Frälsningsarmén, med stöd av Europeiska Socialfonden. Syftet var att ge stöd till EU-medborgare och
tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land, som lever i fattigdom,
hemlöshet och/eller arbetslöshet i Stockholm.
Tredjelandsmedborgare har blivit uppmärksammad
på Europeiska rådets möte i Tammerfors (1999) och
Haag-mötet (2004) som efterlyste en mer kraftfull
integrationspolitik som syftar till att ge tredjelandsmedborgare rättigheter och skyldigheter jämförbara
med EU-medborgare.
Personalen på Crossroads har kontinuerlig kontakt
med liknande verksamheter/organisationer i Europa
för att få en bättre förståelse för dynamiken kring de
deltagare och målgrupper de arbetar för.
Detta ger goda förutsättningar för kontinuerlig
metodutveckling. I Crossroads projektplan kan man
läsa följande om syftet med verksamheten:
”Projektet syftar till att skapa en ny arbetsmetod för
att motverka social och ekonomisk utestängning av
målgruppen.”
Hur görs då detta konkret? Genom att erbjuda rådoch stödverksamhet ”som verkar nätverksskapande,
opinionsbildande och resurssamordnande”.
En personalgrupp bestående av en verksamhetschef, en verksamhetsledare, fyra EU-vägledare, en
köks- och städansvarig och två basbehovsassistenter tar emot mellan 100-150 EU-migranter och
tredjelandsmedborgare i en lokal på Södermalm i
Stockholm. Verksamheten har drop-in måndag till
fredag kl. 8-12, då det finns dusch- och tvättmöjligheter, möjlighet att låna en dator som är uppkopplad
till Internet och tillgång till frukost och lunch. På
eftermiddagen pågår olika gruppverksamheter och
individuell rådgivning.
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Hur ser personalen på
Crossroads verksamhet?
Här berättar två av Crossroads EU-vägledare hur de
ser på Crossroads verksamhet:
”Till Crossroads kommer människor från många
delar av världen och här talas det många olika språk.
Personal och deltagare har mångkulturell bakgrund
något som bidrar väldigt mycket till varför Crossroads
är unikt.”
Tips!
Se uppdaterad info om Crossroads på svenska och
18 andra europeiska språk på:
www.stockholmcrossroads.se
”Vi stödjer våra deltagare i deras processer t ex
arbetssökning men samtidigt får de stöd med basbehovsdelen. Vi fyller en funktion i våra deltagares liv
som en mötesplats också. Som deltagare kan man ta
del av planerade aktiviteter, man får vila, får använda
datorer, tillfredsställa sina basbehov.”

Målgrupp
För att närmare lära känna målgrupperna för Crossroad Stockholms verksamhet kommer några av
deltagarna att berätta om sina liv och erfarenheter
i Sverige. Vi börjar med fyra samtal som sedan följs
av fakta, statistik och några fallbeskrivningar.

Samtal med EU-medborgare
från södra Europa (Italien)
”Jag har varit här tidigare, talar en del svenska. På
Crossroads får jag hjälp att förbättra mina svenska-
kunskaper. Här i min portfölj har jag min CV och alla
papper jag behöver för att kunna söka jobb. Jag har
varit bosatt i flera olika länder, har släkt och familj lite
här och där. Jag funderar också på en matlagningskurs. Det är bra här, det finns allt man behöver och
jag hoppas snart att kunna finna ett jobb, annars åker
jag hem igen framåt sommaren.”

Samtal med EU-medborgare
från södra Europa (Spanien)
”På Crossroads får jag hjälp med allt jag behöver. Jag
sover på centralstationen, det är klart att det är kallt
och tufft. På morgonen kommer jag hit och duschar,
äter frukost och kollar läget. Jag talar med någon av
EU-rådgivarna och mina vänner här. Efter lunch tar
jag mig in till stan. Jag sitter hela eftermiddagen på
Kulturhuset, läser tidningar och lyssnar på musik. Jag
promenerar, som du ser har jag inget tungt bagage
och inga andra kläder än de jag har på mig. När jag
tvättar på Crossroads får jag låna kläder. Jag har
blivit bestulen på Centralen, så det gäller att vara på
sin vakt. Det är viktigt att hålla sig i form. Det finns

liknande organisationer som Crossroads ute i Europa,
men de fungerar inte lika heltäckande och bra.
Crossroads har räddat mitt liv.”

Samtal med tredjelandsmedborgare
från Västafrika
”Jag kom till Europa för 12 år sedan, har arbetat med
alla möjliga olika typer av arbeten i södra Europa och
det gick bra för mig, även om jag inte hade möjlig
het att ta med mig familjen. På senare år är det helt
omöjligt att få jobb. Har nu även försökt här, men det
verkar svårt. Försöker bl a inom bygg. I mitt hemland
finns det inga möjligheter att kunna försörja mig.
Här har jag flera vänner, men allting är komplicerat,
speciellt språket. Annars talar jag flera språk och jag
är beredd att göra vad som helst. Jag sover ute, men
har även sovit en del på Vinternatt (akutboende för
EU-migranter i Stockholm, författares anmärkning),
det är väldigt, väldigt kallt i Sverige.”

Samtal med EU-medborgare
från Rumänien

”Jag kom hit för att söka ett jobb. Stockholm är en
mycket vacker och ordnad stad där allting fungerar.
Människor är vänliga. Det är första gången jag kom-
mer hit, och jag ville först söka asyl på Arlanda när
jag anlände, för att kunna stanna, men jag fick efter
många förhör avslag och rådet att bara söka ett
personnummer. Jag visste inte hur det fungerade och
det tog några dagar innan jag kunde lämna flygplat
sen, det var en jobbig start. Fick sedan höra talas om
Crossroads, minns inte om det var genom ambas
saden. Bor nu i ett tält i en park med en vän här i
Stockholm och vi söker jobb varje dag. Mycket svårt,
visste inte att det skulle vara så tufft. Jag har fru och
fem barn hemma i byn som är beroende av mig. Jag
hade med mig lite över 100 euro och pengarna går åt
direkt. Jag ska kämpa, det måste ordna sig.”

Uppföljning och statistik
Crossroads Stockholm har följande typ verksamhetsstatistik:
1. Statistik om deltagares kön, ålder, nationalitet 		
och eventuell uppehållsrätt i annat EU-land.
2. Statistik om antal deltagare i olika aktiviteter/
kurser.
3. Information om deltagares bakgrund (Första
kontakt-enkät).
4. Uppföljning av deltagarnas upplevelser av verk-		
samheten (Deltagarenkät).
Crossroads Stockholm genomför regelbundet deltagarenkäter som är upplevelsebaserad utifrån projektmålen, samt för löpande statistik på hur många
deltagare som besöker verksamheten varje dag.
Deltagarenkäter genomfördes vid tre tillfällen 2013.
Genom enkäten ställs ett antal frågor som sätts i

relation till bakgrundsfaktorer som nationalitet,
ålder, kön och tid i Sverige. Genom dessa enkäter
får man underlag om hur målgruppen deltar i verksamheten, hur länge de deltar, om de har fått handledning, råd och stöd och hur de upplevde de insatser som verksamheten tillhandahåller, såsom
samhällsinformation, juridisk hjälp, översättning,
tillgång till Internet och telefon, kursverksamhet
m.m. En typisk enkät besvaras av ca 90 personer.
Enkäten sammanställs till en resultatrapport som
styrgruppen tar del av. Enkäterna är också ett viktigt
element för uppföljning av Crossroads Stockholms
insatser. (Se även under Deltagarenkäter 2013).
Löpande statistik på Crossroads Stockholm redovisar hur många deltagare som besöker verksamheten dagligen, hur många av dem som är i kontakt
med verksamheten för första gången och antalet
män respektive kvinnor. Statistiken visar också hur
många rådgivningssamtal alternativt handlingsplanssamtal som genomförs, hur många myndighetskontakter och övriga kontakter som tas å deltagares
vägnar och antalet deltagare på olika kurser och
aktiviteter. Den löpande statistiken samlas in dagligen vid entrén till Crossroads Stockholm, där deltagarna lämnar sina namn, vilka länder de kommer
ifrån, samt vilken typ av uppehållstillstånd de har i
annat EU-land, i de fall det rör sig om tredjelandsmedborgare.
En viktig del av Crossroads Stockholms verksamhet
är att lära känna målgruppen, dvs EU-medborgare
och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Sammanfattningsvis ser målgruppen på Crossroads Stockholms ut på
följande sätt:
• Antal individer från projektstart 2011 tom december 2013 är ca 7000 individer
• Totalt över 30 000 besök under 2013
• I snitt 127 besök per dag under 2013
• 62% av deltagarna är tredjelandsmedborgare
från Afrika, Nordafrika och Latinamerika
• 38% av deltagarna är EU-medborgare
• 92% av besökarna är män och 8% kvinnor
Sammanfattningsvis kan man konstatera att
Crossroads Stockholm haft besök av 3 305 individer
under 2013, vilket är en kraftig ökning från 2012
(2 214 individer) och 2011 (1 734).
Det bör dock poängteras att det inte handlar om en
homogen grupp. Den statistik som finns tillgänglig
visar att målgruppen kommer från ett 100-tal länder.
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En översikt över de fyra länder med flest antal
besök under 2013 visar också hur heterogen målgruppen är:

Utifrån statistik från en given månad (november
2013), kan man också sammanfatta följande:

Rumänien, (EU-medborgare, rumänsk- och ungersktalande med stora minoriteter och romer), 25% av
totala antalet deltagare.
Nigeria (tredjelandsmedborgare från Afrika, engelsktalande, med starka regionala och religiösa motsättningar och flera lokala språk), 9% av totala antalet
deltagare.
Marocko (tredjelandsmedborgare från Nordafrika,
arabisk- och fransktalande befolkning, med nära
relationer till länder såsom Spanien, Frankrike och
Belgien när det gäller arbetskraftsinvandring), 9% av
totala antalet deltagare.

• 2 918 besök – i genomsnitt 146 besök per dag
• 158 nya deltagare som inte tidigare varit i kontakt med verksamheten
• 2 610 besök utgjordes av män (89%)
• 308 besök utgjordes av kvinnor (11%)
Antalet besök som deltog i några av aktiviteterna
utöver basverksamheten var 859 stycken (29% av
det totala antalet besök). Kurser i svenska hade
högst närvaro (239 deltagare, behöver inte vara
unika individer), följt av engelskakurs (147 deltagare). Antalet handlingsplanssamtal, rådgivning och
myndighetskontakter för deltagarna var 383 st,
vilket representerar 13% av det totala antalet besök
under november 2013.

Latinamerikanska länder (tredjelandsmedborgare
från Latinamerika, spansktalande med stor indiansk
ursprungsbefolkning som även talar quechua).

Nationaliteter, topp 10-länder, januari-december 2013

Rumänien
Rumänien
25%

Andra länder
26%

Nigeria
Marocko
Ghana
Polen

Senegal
Spanien
Bulgarien
2%
Algeriet
3%
Peru
3%
Spanien
3%
Senegal
4%
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Peru
Nigeria
9%

Algeriet
Bulgarien
Andra länder

Polen
7%

Marocko
9%
Ghana
9%

Deltagarenkäter 2013
Under året 2013 genomfördes tre deltagarenkäter
med samma innehåll och frågor. De tre deltagaren-
käterna genomfördes i februari, april och september.
För att kunna göra ytterligare jämförelser har materialet i de tre undersökningarna slagits samman
till en. Antalet svarande blev då total 269 st.
(91+71+107). Materialet är bearbetat av företaget
Zondera.
Materialet presenteras i dimensionerna;
Totalt svarsresultat
Könsfördelning
Födelseland
Tid i verksamheten
Åldersstruktur
Ur det samlade materialet går det att utläsa;
• 75% (202) av de svarande i undersökningen är
mellan 26-50 år.
• 86% (230) är män.
• 43% (116) är födda i Europa och hela 57% (150)
födda utanför Europa (tredjelandsmedborgare).
• 32% (86) har besökt verksamheten 1-4 veckor.
• 21% (56) i mellan 3-6 månader.
• 33% (81) av de svarande har deltagit i handlingsplaner och är mycket nöjda med den information
och vägledning som gavs (59-72% positiva på de
olika frågorna).
• Samhällsinformationen upplevs som positiv
(>57%).
• Möjlighet till översättning, Internet och telefon är
mycket uppskattat (64%-84% positiva).
• 93 svarande (39%) har deltagit i svenska kurs
(ledd av volontärer). De flesta har deltagit 5 		
gånger eller mindre (46 st). 58% menar att kursen
motsvarar förväntningarna.
• 68% är positiva till att Crossroads bidrar till hållbara nätverk.
• Möjlighet till att få mat och kläder har ökat möjligheten att försörja sig själv (73% positiva).
• Däremot har rekryteringsträffarna (15% har deltagit) inte gett ökade chanser till arbete (endast 		
50% är positiva). (Detta avser  dock deltagare
som deltagit i träffar under 2012 då inga rekryteringsträffar genomfördes 2013, just för att få 		
effekter kunde uppvisas.)
• 102 deltagare har träffat läkare och sjuksköterska på Crossroads. 66% anser att detta absolut
har bidragit till förbättrad hälsa.
• Bemötandet upplevs som gott på Crossroads
(66%) men siffran har sjunkit från 76% från
första undersökningen. Detta kan bero på att deltagarna stannar kortare tid och att de deltagare
som inte har rätt status inte får insatser som 		
kurser eller handlingsplaner.

Kvinnor (34 st) är i huvudsak från något europeiskt
land (30%) och i åldern 26-50 år. Kvinnor är generellt positivare i alla frågor än männen i undersökningen, utom när det gäller ökade möjligheter att få
arbete genom översättningsservice, eller tillgång till
Internet på Crossroads. Svenskakursen är kvinnorna
heller inte lika positiva till som männen (50/59%).
Kvinnorna är överrepresenterade i undersökningen
(13%) om man jämför med antalet besök av kvinnor i verksamhet under 2013 (8%). Nordafrikaner
och Afrikaner (övriga Afrika) är generellt mest nöjda
med utbud och insatser på Crossroads. Européer är
minst nöjda generellt. Undantaget är nöjdhet med
samhällsinformation man fått från EU-vägledare på
Crossroads. Här är Nordafrikanerna minst nöjda.
Deltagare från Sydamerika är mest nöjda med
översättningsservice, CV och tillgång till Internet.
En anledning kan vara att två EU-vägledare pratar
flytande spanska. Jobbsökarkursen är minst attraktiv för Nordafrikanerna.
Deltagare från Europa besöker verksamheten under
längst tid (9-12 mån). Hos Nordafrikaner är det vanligast att man besöker verksamheten under 5 dagar.
Ju längre man varit i verksamheten desto mindre
nöjd är man med resultat av handlingsplaner och
upplevd nöjdhet med möjlighet till samhällsinformation. Det samma gäller tillgång till översättning, Internet och telefon. Undantag är tillgång till stödjande
nätverk och tillgång till fri mat och kläder. Längre
tid i verksamheten kan ge en frustration kring att
deltagaren ändå inte hittar lämplig försörjning, trots
goda insatser.
Yngre stannar kortare tid i verksamheten. Äldre
(36-65 år) är generellt nöjdare än yngre som besöker verksamheten. Undantaget är samhällsinformation och svenska kurs, där ålderskategorin 19-25 år
är mest positiv.

Besök fördelat på kön, 2011-2013
Kvinnor
10%

Män
Kvinnor

Män
90%
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EU-medborgare och Tredjeland medborgare 2013
EU-medborgare och tredjelandsmedborgare 2013
EU-medborgare
38%

EU-medborgare
Tredjeland medborgare

Tredjeland
medborgare
62%

Rätten att arbeta och bo i Sverige för
EU- och tredjelandsmedborgare
EU-medborgare och deras familjemedlemmar har
sedan år 2004 och införandet av det s.k. rörlighetsdirektivet möjlighet att fritt röra sig och vistas i
Sverige i upp till tre månader. Uppehållsrätten ger
dock inte EU-medborgare rätt att utnyttja sociala välfärds- och trygghetssystem i Sverige, men man har
däremot rätt att arbeta från första dagen man anländer till Sverige. Detta gäller alla EU-medborgare, men
enbart de tredjelandsmedborgare som har permanent uppehållstillstånd i ett annat EU-land.
För att uppehålla sig längre än tre månader i Sverige
krävs att man tillhör en av följande kategorier:
• Anställda/egenföretagare, som kan försörja sig
själva
• Personer med egna tillgångar, samt sjukförsäkring, för att personen inte ska belasta den medlemsstat där hon/han uppehåller sig
• Studenter med tillräckliga tillgångar, samt sjukförsäkring, för att personen inte ska belasta den 		
medlemsstat där hon/han studerar
• Personer med en familjemedlem som uppfyller
något av de ovanstående kraven
Crossroads Stockholm bidrar till att informera om
hur detta regelverk fungerar i praktiken, ger information om handläggningstider och uppmärksammar
deltagare på andra eventuella hinder/svårigheter,
som riskerar att leda till utanförskap, utestängning
från arbetsmarknad och svårigheter att försörja sig.
Crossroads Stockholm arbetar också kontinuerligt
med påverkans- och opinionsbildningsarbete, för att
uppmärksamma strukturella hinder/svårigheter för
målgruppen.
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Arbetsgrupp, styrgrupp och
organisation
Redskap
Crossroads Stockholms verksamhet bygger främst
på mänskliga resurser, i form av språk-, kultur och
fackkompetens. Verksamheten utgörs av en kombination av råd- och stödverksamhet och basbehovsförsörjning. Redskap för denna verksamhet handlar
om en stark och uttalad vision om att motarbeta
social och ekonomisk utestängning, en uttalad strategi som bygger på rådgivning och information, med
inriktning på att säkerställa deltagares rättigheter,
samt finansiella resurser för att upprätthålla långsiktighet och bärkraft när det gäller insatserna.

Ledning/organisation
Crossroads Stockholm styrs av en styrgrupp med
representanter från Stockholms Stadsmission
(projektägare), Frälsningsarmén, Arbetsförmedlingen
och Stockholms stad. Styrgruppen är därmed blandad och står för mångfald, med en representation
av både offentliga myndigheter och civilsamhällets
organisationer. Detta arbete kräver ömsesidig tydlighet och lyhördhet eftersom organisationskulturen
mellan myndighet och civilsamhällets organisationer skiljer sig i synen på verksamhet, mandat och
strategier.
Styrgruppen behandlar i första hand frågor av strategisk natur. Operativa frågor och löpande ärende
hänvisas till operativ verksamhetsledning i verksamhet.
Styrgruppen träffas minst sex gånger per år (tre
gånger per termin) och har protokollförda möten.
Sammankallande är verksamhetschefen för
Crossroads Stockholm, som också skickar ut
dagordning och är föredragande, medan Stockholms

Stadsmissions socialchef agerar ordförande på
styrgruppens möten.
Personalgruppen består av en verksamhetschef
(övergripande ekonomi- och personalansvar), en
verksamhetsledare (ansvar för löpande drift), fyra
EU-vägledare, och två deltidstjänster som fokuserar
på basbehovsförsörjning. Den sistnämnda verksamheten är organiserad i olika stationer, där också EUvägledarna är involverade som coacher. Inriktningen
på dessa stationer är något som kontinuerligt för
ändras, beroende på de behov som uppstår och tillgängliga resurser. Varje EU-vägledare har dessutom
ett eget ansvarsområde, exempelvis med fokus på
volontärverksamhet, arbete och försörjning, kurser/
aktiviteter och statistik/dokumentation.
Hela kursverksamheten bärs av aktiva, rekrytera
de volontärer. Naturagåvor till verksamheten, i
form av kläder, mat och hygienartiklar kommer in
fortlöpande, främst genom direktgåvor från företag
och Stockholms Stadsmissions övriga samarbetspartners.

Resurser
Personalgruppens sammansättning
I Crossroads Stockholms arbete med att utveckla en
arbetsmodell som förhindrar social och ekonomisk
utestängning av fattiga EU-medborgare, fokuserar
verksamheten på råd- och stödverksamhet i kombination med basbehovsförsörjning. Den kulturellt
differentierade målgruppen motiverar en arbetsgrupp
med hög grad av språk-, kultur och fackkompetens,
men också annan erfarenhet är central i sammanhanget. Det kan exempelvis gälla personlig erfarenhet, som överensstämmer med de livserfarenheter
målgruppen bär med sig.
Tips: För mer information om vilka egenskaper
personalen bör ha och vilket kulturell förförståelse
som kan vara viktigt i arbetet, se s. 22 om kultursensitivitet som metodprincip.

Finansering
Crossroads Stockholm har drivits i form av ett ESFprojekt, där Europeiska Socialfonden har finansierat 40% av verksamheten. Stockholms Stad och
Arbetsförmedlingen har gemensamt bidragit med
60%, vilket sammantaget utgjort den offentliga
medfinansiering som ESF har ställt som krav för sin
finansiering. Den totala ESF-budgeten för perioden
2011 tom 2014 är ca 29 MSEK.
Stockholms Stadsmission och Frälsningsarmén har
i sin tur bidragit med privatfinansiering som ligger
utanför ESF-budgeten och som representerar ett
uppskattat värde av ca 13 MSEK.

som riskerar att hamna i social utestängning och
har också byggt upp en insamlingskapacitet med
stor legitimitet och stöd av allmänheten. Detta är
en viktig förutsättning för att kunna utveckla den
här typen av sociala insatser som kräver långsiktig
bärkraft, även efter att initial projektfinansiering har
löpt ut.
Stockholms Stad har också visat beslutsamhet i
sin vilja att vara delaktig i att driva och finansiera
verksamheten, trots att målgruppen inte faller under
kommunens ansvar, i enlighet med de regler som
gäller i och med det s k rörelsedirektivet.
ESF har under pågående programperiod valt att prioritera ”innovativa socialfondsinsatser i samhälls- och
välfärdssektor”. Denna prioritering, kopplad till krav
på offentlig medfinansiering, har bidragit till framväxt
av nya samarbetsformer mellan myndigheter/offentliga aktörer och civilsamhällets organisationer. Detta
har skapat nya förutsättningar och möjligheter, men
även utmaningar och risker när det gäller finansiering, synen på projektdriven verksamhet och dess
innehåll.

Parallella verksamheter som riktar
sig mot målgruppen
Stockholms stad uppsökare arbetar aktivt med att
söka upp EU-medborgare som lever i en utsatt situation. Möjligheten finns att länka till annan verksamhet, såsom Stockholms Stads socialjour, utifrån den
enskildes behov och önskemål.
Stockholms Stad samarbetar också med Stockholms
Stadsmission, Frälsningsarmén och andra ideella
organisationer för att nå ut till hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare när det gäller bostad,
speciellt under vinterhalvåret. ”Vinternatt” är ett
akutboende för EU-migranter som lever i akut hemlöshet och inte omfattas av tak-över-huvudgaranti.
”Vinternatt” erbjuder sängplatser under vintermånaderna. Även här finns en gemensam styrgrupp för
verksamheterna. Stockholms Stadsmission driver
Bällsta boende, där organisationen hyr ut lägenheter
till EU-migranter och tredjelandsmedborgare med
uppehållstillstånd i annat EU-land. Hyresgästen kan
bo upp till 9 månader med ett reguljärt andrahandskontrakt. Genom detta boende skapar hyresgästen
referenser och får ökade möjlighet att kunna komma
in på Stockholms bostadsmarknad.
För mer information, se:
www.stadsmissionen.se/socialverksamhet
Det pågår ett nära samarbete mellan Crossroad
Stockholm, Vinternatt och Bällsta boende, där personalen länkar deltagare till de övriga verksamheterna.

Stockholms Stadsmission och Frälsningsarmén har
mångåriga erfarenheter av arbete med människor
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Nya samarbetsformer leder till hybridorganisationer
mellan olika välfärdsaktörer”1

Samarbete mellan ideella
organisationer och myndigheter
Crossroads Stockholm bygger på ett aktivt samarbete, där alla parter bidrar med kompetens och
erfarenheter av olika former av insatser för de be
rörda målgrupperna.
Det som förenar de olika organisationerna är att
de inser att man inte ensam och var och en för sig
kan hantera de ensamma och utmaningarna som
hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare står inför. Projekt som Crossroads Stockholm
startas ofta genom redan fungerande nätverk och
informella kontakter mellan civilsamhällets organisationer. Detta var också ingången för Frälsningsarmén
som menar ”att själva idén till varför Crossroads
existerar började […] som ett samtal mellan representanter från Frälsningsarmén och representanter
från Stadsmissionen.” Man gjorde en gemensam
analys och fann att det inte fanns riktade insatser
till den berörda gruppen och att det saknades språkoch kulturkompetens inom befintliga verksamheter.
Den befintliga verksamheten ”passade inte riktigt till
den här målgruppen”, som hade delvis andra behov.
En annan viktig faktor för att agera var att målgruppen ökade, vilket också andra organisationer kunde
konstatera. Situationen blev omöjlig att hantera
på flera håll. Basbehovsförsörjningen var det mest
akuta, men det var också viktigt att kunna nå ut
med adekvat rådgivning och att helt enkelt kunna
kommunicera med de berörda målgrupperna.
1.
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http://entreprenorskapsforum.se/wp-content/uploads/2013/12/FiFo_Givande_webb.pdf

Ur Stockholms stads synvinkel har det framförallt
varit viktigt att i projektform kunna pröva nya arbetsmetoder för att bistå målgruppen, trots att den
egentligen inte tillhör de målgrupper kommunen är
ålagd att arbeta med.
Kontakt med svenska myndigheter är en återkommande del i EU-vägledarens arbete. I den tredje
metoddelen kommer vi närmare exempel på samarbeten med berörda myndigheter, som exempelvis
Arbetsförmedlingen.
Alla berörda intressenter inom Crossroads
Stockholm är överens att ingen ensam kan hantera den problematik som EU-medborgare och
tredjelandsmedborgare står inför. Här krävs istället
ett aktivt samarbete. Genom de olika perspektiven
som varje part tillför och en ömsesidig ansvarsfördelning blir det mer bärkraftiga och långsiktiga
insatser.

DEL 2
Teorier
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Relatera till relevant social teori
”Det finns inget mer praktiskt än en god teori.”
Ungefär så brukar flera akademiker inom socialt
arbete uttrycka sig när de försöker beskriva varför
socialarbetare behöver teorier. Många som arbetar
praktiskt med olika former av socialt arbete och
sociala insatser har svårt att relatera verksamheten
till någon teori på makro- och mikronivå. En medarbetare som varit med och startat Crossroads Stockholm, berättar att han upplever att verksamheten är
en av de mest komplicerade och mångfacetterade
han varit med om ur teorisynvinkel: ”Jag har aldrig
varit på en arbetsplats som är så mångsidig som den
här.”
Verksamheten är uppbyggd av flera teoretiska förhållningssätt och det kan vara svårt för praktiker att
klassificera Crossroads Stockholms arbete.
Här presenteras några teorier som kan vara till god
praktisk hjälp i arbetet inom ramen för verksamheter
såsom Crossroads Stockholm:

Sociala teorier om utestängning
Crossroads Stockholms centrala verksamhet anknyter till frågor som på EU-språk brukar benämnas
”social exkludering”. Synonymer på svenska som
används av forskare inom socialvetenskaperna talar
om marginalisering, utanförskap, utsatthet och
fattigdom. Det sociala utanförskapets orsaker och
konsekvenser är ett brett forskningsområde som
har gått från statiska begrepp som ”existensminimum” till analyser av relativ och absolut fattigdom,
även i utvecklade välfärdsländer som Sverige. Detta
kan sammanfattas i termer som ”relativ och multipel deprivation” (Townsend): ”individer eller hushåll
är fattiga när deras resurser är så pass begränsade
att de därmed utestängs från det allmänna livsmönstret.”2
Social utestängning är i motsats till absolut fattigdom, relativ. Mack och Lansey skriver att ”fenomen
som arbetslöshet, ohälsa, bristande sociala relationer inte är att betrakta som fattigdom utan som
orsaker till eller konsekvenser av fattigdom. ”Fattigdom i sig innebär ”konsumtionsbrist”, vilket också är
det centrala temat inom fattigdomsforskningen.3
Atkinsons teori om social utestängning innehåller tre
dimensioner:4
• Relativitet, att exkludering sker i relation till en
specifik kontext, i tid och rum.
• Agens, att exkludering implicerar en handling,
med aktörer.
• Dynamik, att exkludering ingår i ett längre förlopp
där en tillfällig diskussion kan ingå i mer långt-		
gående framtidsutsikter.
Från Alm, S., Bäckman, O., Gavanas, A., & Kumlin, J. (2010), s.7.
A.a, s.9.
4.
A.a, s.13.
2.

3.
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Organisationer inom civilsamhället har utifrån forskning om utestängning och fattigdom utvecklat teorier
och metoder för att exempelvis uppmärksamma
barnfattigdomen i Sverige. Här sker också en förflyttning från teoretiska resonemang till konkreta och
mätbara indikatorer, som kan vara användbara för
politiker som fattar beslut, men även socialarbetare
som direkt arbetar med dessa frågor. Det är generellt svårt att mäta och förstå livsval och människors
interaktion, vad som är orsak och verkan, vad som
är resultatet av individuella handlingar eller strukturella faktorer som påverkar utestängning. Det finns
också en politisk dimension, där teoretiska analyser
flitigt används i den politiska debatten. Hemlöshet
är ett annat sådant område, som nära anknyter till
social exkludering.
Crossroads Stockholms bärande idé handlar om att
finna metoder som motverkar social exkludering.
Utifrån Mack och Lansey så är utanförskapet i sig
inte att betrakta som fattigdom, utan en konsekvens eller resultatet av fattigdom. Detta synsätt får
också konsekvenser för Crossroads Stockholms bemötande av deltagare och inriktningen på metoder,
som inte bara kan handla om kortsiktiga klassiska
hjälpinsatser, men också analysera de faktorer som
leder till utanförskap i europeisk och även global
kontext. Atkinsons teorier om utestängning visar
också på spännvidden och dynamiken när det gäller
analysen av utestängning, där aktörsanalysen blir
central, liksom förståelsen av i vilken tid vi lever och
vart samhället är på väg. Från fattigdomsforskningen ökar också förståelsen för de relativa faktorer
som kan spela en central roll inom utestängning och
ytterst leda till misär.
Lästips och länkar:
- Institutet för framtidsstudier: Utsatthetens olika
ansikten:
http://www.motesplats2020.se/files/contentFiles/
rapporter/utsatthetens_olika_anikten.pdf
- Karlsson, L.B., Kuusela, K., Rantakeisu, U.,
Svedberg, L. & Wollter, F. (red.) (2013). Utsatthet,
marginalisering och utanförskap. (1. uppl.) Lund: 		
Studentlitteratur.
Reflektionsfrågor:
1. Hur ser det ut i den kontext där du befinner dig,
finns det tendenser till att social exkludering ökar?
2.Hur skulle ett projekt som Crossroads kunna motverka social exkludering på den ort där du bor och
verkar?
3. Vilka sociala/ekonomiska/politiska faktorer kan
motverka social exkludering?

Sociala teorier om självhjälp och
brukarmedverkan
Kund, brukare, klient eller medborgare? Synen på
målgrupperna inom socialt arbete har utvecklats
och förändrats genom åren. En rådande synsätt
som nu framträtt är att tala om ”brukare”, ”brukarmedverkan”, ”brukardeltagande”, ”brukarinflytande”
och även ”brukarmakt”. Det finns forskning som
visar att brukarmedverkan är en av de faktorerna
som är centrala när det exempelvis gäller återhämtning från psykisk ohälsa. ”En evidensbaserad
praktik definieras ofta som att bestå av ”tre ben”
bästa tillgängliga kunskap, de professionella samt
brukarnas kunskaper och önskemål. Brukarmedverkan i denna process innebär att brukare och deras
närstående inte bara ses som aktörer i en politisk
process, utan också som en omistlig kunskapskälla
med erfarenheter och perspektiv viktiga för en bred
kunskapsbildning” (Socialstyrelsen 2005).
”Argument och fokus för brukarmedverkan kan relateras till tre områden, nämligen frågor relaterade till
demokrati (Dahlberg & Vedung, 2001), frågor relate
rade till makt och egenmakt (Beresford et al, 2008;
Beresford 2010) samt frågor relaterade till tjänsters
utveckling (Barnes et al 2000), där utvecklingen av
en evidensbaserad social service ingår.”5
I kunskapsöversyner om brukarmedverkan inom
olika välfärds- och omsorgsområden brukar skola,
förskola, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg nämnas.6 En central del är hur
man kan låta medborgarnas röster höras inom välfärdssystemen och att deras rättigheter tillgodogörs,
speciellt när social service och omsorg genomförs.
Medborgare ställer också idag större krav på olika
typer av välfärdstjänster och dess utformande.
En annan viktig fråga handlar om delaktighet, att
kunna vara ett subjekt och inte bara objekt i sin
egen utveckling som människa och individ. ”Jarl
(1999) hävdar att det är viktigt att skilja mellan
brukarmedverkan och brukarinflytande. Brukarmedverkan avser brukares medverkan i en verksamhets
dagliga sysslor, medan brukarinflytande, synonymt
med brukardeltagande, rör rätten att fatta beslut
och påverka verksamhetens utformning.”7
”Fyra typer av argument för brukardeltagande framhålls ofta i den offentliga debatt som tar ställning
för ett ökat inslag av inflytande från brukarnas sida:
Kostnaderna för verksamheten antas minska genom
att brukarna själva medverkar i driften av verksamheten.

Från Schön, U. K. (2012).
Hultqvist, S. (2008), s 19-27.
A.a., s. 10.
8.
A.a., s. 10 -11.
9.
A.a., s. 15.
10.
Verner, D., Shari, J., & Marie, N. (2011). Jonsson, A., & Wallin, S. (2010).
5.

Kvaliteten förväntas bli bättre om de som själva berörs får inflytande över verksamheten.
Legitimiteten tros öka när brukarna får en större förståelse för hur verksamheten styrs. Detta förmodas
också stärka solidariteten med verksamheten.
Ökat brukardeltagande antas stärka den lokala
demokratin.”8
Centralt för att förstå sammanhangen för brukarmedverkan och -inflytande är att se vilken typ av
välfärdsinstitution som har ansvar för den sociala
verksamheten, exempelvis individ- och familjeomsorgen, Försäkringskassan och/eller Migrationsverket.
Sedan handlar det om att förstå och analysera medborgarrollen som i det förstnämnda exempelet kan
vara ”barn, klient och brukare”, i det andra ”försäkrad, kund, brukare” och i det tredje, ”asylsökande,
invandrare, brukare”. 9 Det finns också en individuell
och en kollektiv dimension i begreppet brukarmedverkan, där valfrihet och självbestämmande är en
del, och civilsamhällets delaktighet i välfärdens utformande, en annan. Brukarmedverkan inom socialt
arbete med hemlösa har också uppmärksammats i
olika studier och verksamheter.10
Centralt för Crossroads Stockholm arbete är att se
deltagarna som personer med önskemål och kunskaper som också ska tas tillvara dels i genomförande av verksamheten (brukarmedverkan), men
också i hur verksamheten utformas (brukarmakt).
Utifrån de teoretiska resonemangen om brukarmedverkan som en central del för återhämtning och
även en faktor som motverka social utestängning,
kan Crossroads Stockholm genom sina dagliga aktiviteter inte bara ge tjänster till de berörda målgrupperna, men även direkt involvera dem i aktiviteter
som basbehov.
Lästips och länkar:
- Hultqvist, S. (2008). Om brukardelaktighet i välfärdssystemet: en kunskapsöversikt. Växjö 		
University Press:
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:204191
- Schön, U. K. (2012). Brukarmedverkan i en evidensbaserad praktik. Högskolan Dalarna.
Reflektionsfrågor:
1. Hur kan man förstå begreppen brukarmakt och
brukarmedverkan i relation till Crossroads mål-		
grupper?
2. Finns det situationer när verksamheter såsom 		
Crossroads bör/ska begränsa brukarmedverkan
och/eller brukarmakt? Problematisera utifrån de
beskrivna teorierna ovan.

6.
7.
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Sociala teorier om deltagande

Sociala teorier om empowerment

Kopplat till brukarmedverkan står också begreppet
”deltagande” (eller ”participation”), där forskningen
utvecklat en rad teorier på senare år. Dels finns en
grupporienterad dimension (community participation)
men också synen på kunskap och forskning, där
man menar att de berörda individerna, grupperna
och ”communities” ofta reduceras till forskningsobjekt och därmed inte får bidra med sina egna
kunskaper och perspektiv, vilket också skulle vara
ett centralt bidrag till förändring. En av de viktigaste
förespråkarna för den linjen är antropologen Robert
Chambers, som lanserat begrepp som Participatory
Rural Appraisal och liknande begrepp som Participatory Learning and Action. Teorier om deltagande
härleds ofta från s.k. ”grounded theories”, där bl a
en diskursanalys av deltagarnas egna tankar, känslor och oro står i centrum när metoder ska utformas och verksamheter genomföras. I kontrast till
kvantitativa och deduktiva teoretiska modeller där
man sätter upp antaganden och hypoteser som ska
testas, inbjuder grounded theories till alla de berörda
av forskningsprocessen till kunskapsgenerering och
därmed att man bidragit och deltagit i att generera
ny kunskap.11

Idag skrivs det knappast en uppsats i socialt arbete
på någon av Sveriges socialhögskolor och socionom
program utan att man nämner ”empowerment”.
Detta begrepp kan både förklaras som en teori
eller en metod. Ordet kan inte direkt översättas på
svenska, men kan direkt relateras till makt och
styrkeförhållanden som ofta råder mellan en stark
och en svag part, vilket ofta sker i olika former av
myndighetsutövning med utsatta grupper och individer. Begreppet har blivit populärt både inom socialtjänsten, offentliga myndigheter men också bland
civilsamhällets organisationer. Empowerment är en
vidareutveckling av begrepp som ”hjälp till självhjälp” och handlar om att de inneboende styrkorna
och den potential varje människa har, stärks och
utvecklas genom en dialogisk process.

För Crossroads innebär detta att man genom att
samla in data (exempelvis genom enkäter, samtal
och intervjuer med deltagare) får nya kunskaper
som kan systematiseras, testas och sedan leda till
jämförelser med liknande verksamheter och generera nya teorier.
Lästips och länkar:
– Glaser, B. G. (2010). Att göra grundad teori: problem, frågor och diskussion. Sociology Press.
– Holland, J. (red) (2013). Who counts?: the power
of participatory statistics. Bourton on Dunsmore,
Rugby. Warwickshire: Practical Action Publication.
– Chambers, R. (1994) Paradigmshifts and the 		
Practice of Participatory Research and Development. Institute for Development Studies. Univei-		
riity of Sussex:
http://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/
handle/123456789/1761/rc81a.pdf?sequence=1

Reflektionsfrågor:
1. Antropologen Robert Chambers har ett kritiskt förhållningssätt till hur teorier utformas, data samlas in och forskning bedrivs med de fattiga och utsatta. Ge exempel på hur projekt som Crossroads
skulle kunna använda sig av de teoretiska model
ler och metoder som Chambers föreslår för att
främja deltagande av de berörda målgrupperna
(se länk ovan)

11.
12.
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Glaser, B. G. (2010).
Lee, J. A. (1996), s. 218 -250.

Empowerment är något som hela Crossroads teorier och metoder handlar om, dvs att genom ökade
kunskaper och information erhålla redskap som kan
utgöra en grund för att fatta viktiga och centrala beslut när det gäller möjligheten att etablera sig i det
nya landet (i detta fall Sverige). Det finns både en
personlig och en politisk dimension i empowerment,
dvs teorin om att stärka utsatta EU-medborgare i en
föränderlig värld, att ge dem samma rättigheter och
att även arbeta för dessa rättigheter med påverkansarbete. Att integrera dessa båda dimensioner
är centralt i det sociala arbetets praktik.12
Lästips och länkar:
- Askheim, O. P., & Starrin, B. (2007). Empower-		
ment i teori och praktik. Malmö: Gleerup.
- Empowermentbaserat socialt arbete:
http://www.helsinki.fi/sosiaalityo/tietoa/sosweb/
sivut/svenska/sivut/empowerment.htm
- The ESF Learning Network of Empowerment and
Inclusion. ESF-rådet.
http://www.temalikabehandling.se/wp-content/uploads/2012/12/ESF-Handbook.pdf
Reflektionsfrågor:
1. Ge exempel på hur empowermentbaserat socialt
arbete skulle kunna utvecklas inom ramen för 		
projekt som Crossroads och med de berörda 		
målgrupperna som EU-medborgare och tredje-		
landsmedborgare? Se länken ovan från Europe iska Socialfonden, (ESF).

Sociala teorier om samtal och
kommunikation med utsatta
individer och grupper
Samtalsteknik, motiverande samtal.
Motiverande samtal är en stor och viktig del av
Crossroads rådgivningsarbete, vilket också beskrivs
i del 3. Samtliga EU-vägledare är utbildade i MI. Teorier om motiverande samtal (Motivational Interviewing) är också något central inom socialt arbete,
men också inom vårdvetenskaperna.13 Metoden
används exempelvis i samtal med klienter som har
depression, eller med patienter där man försöker
främja livsstilsförändringar.
MI som teori innehåller två steg: Skapa förståelse
och göra en bedömning av klienten/deltagarens/
patientens beredskap för förändring i ett första steg.
I nästa steg utformas samtalen utifrån den formulerade förändringsberedskapen.14
Samtalsmetodiken präglas av öppna frågor, reflekterande lyssnande, uppmuntran och självmotiverande
uttalanden.
Genom att utforma frågor och samtalen utifrån deltagarnas behov och önskemål kan Crossroads rådgivare avgöra vilken typ av handlingsplan och inriktning
för rådgivning och insatser som kan vara relevanta.
Banduras teorier om självtillit kan här vara till stor
hjälp för positiv förstärkning, men också att framhålla diskrepans och hantera ambivalens.
Lästips och länkar:
- Farbring, C. Å. (2010). Handbok i motiverande		
samtal-MI: teori, praktik och implementering: 		
samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll. 		
Natur & kultur.
- Andréasson, S., & Brandell Eklund, A. (1999). 		
Metodik för screening och motiverande samtal. 		
Läkartidningen, 96, 1594-8:
http://ltarkiv.lakartidningen.se/1999/temp/
pda19347.pdf
Reflektionsfrågor:
1. Andréasson & Brandell Eklund ger exempel på hur
MI används med patienter inom missbruksvården.
Modellen för motiverande samtal är dock relevant
i fler sammanhang. Ge exempel på hur man inom
ramen för Crossroads kan använda några av de
modeller och teorier som lyfts i länken ovan. 		
Hur ser Crossroads deltagares beredskap för förändring ut? Hur kan samtalet anpassas därefter?
2. Ge exempel på och problematisera hur deltagarna kan stödjas till ”uppmuntran, reflekterande lyssnande, öppna frågor och självreflekterande uttalanden” enligt Andréasson & Brandell Eklund.
Farbring, C. Å. (2010).
Andréasson, S., & Brandell Eklund, A. (1999).
15.
Botvalde, L., & Fridh, J. s. 13.
16.
Västra Götalandsregionen.

Sociala teorier om påverkansarbete

Crossroads handlar också om ett proaktivt påverkansarbete på strukturell nivå. Här handlar det om
att delta i debatter, föra fram de erfarenheter om
social utestängning som man dagligen arbetar med
och lyfta detta till berörda beslutsfattare och media,
för att påverka opinionsbildningen.
Roger W.Cobb och Carhles D.Elders teorier om
Agenda Building undersöker huruvida det verkligen
är medierna själva som skapar och sätter agendan
eller om det är andra aktörer som medvetet påverkar det journalisterna väljer att skriva om. Framing(el gestaltnings-) teorin beskriver enligt Robert M
Entaman hur verkligheten beskrivs och gestaltas
och bygger på ett socialkonstruktionistiskt synsätt.15
Diskursordning och diskursanalys är viktig för att se
vilka ämnen och sociala problem som lyfts av beslutsfattare, politiker och av media. Vilka perspektiv
används för att sätta dagordning och vilka tolkningsprivilegier finns inom de huvudområden som rör
Crossroads verksamhet? Nedan följer ett exempel
på ett projekt som arbetar med hemlösa, där man
använder diskursanalys:
”Analysen fokuserar på den bild av den hemlöse/a
som konstrueras och syftet är att öka förståelsen av
hur dessa bilder används för att skapa distans och/
eller närhet. En ökad kunskap om dessa mekanismer
kan underlätta för vårdpersonal att möta hemlösa.”16
Social marketing-metoder för påverkansarbete handlar ytterst om att sälja in sociala budskap till olika
typer av målgrupper i samhället. Det kan handla
om olika typer av beteendeförändringar såsom att
sluta röka, använda kondom, köra lugnare i trafiken,
motionera, men också att uppmuntra till nya typer av
sociala beteenden när det gäller att hantera rättig-
heter, införa olika typer av lagar och bestämmelser,
eller efterlevnad av redan befintliga lagar och regler.
Teorier som används som utgångspunkt för social
marketing är exempelvis socialpsykologiska social
exchange-teorier och socialisationsteori.
Social utbytesteori:
”I denna bemärkelse innebär utbyte överföring av
materiella eller immateriella värden mellan två eller
flera sociala aktörer. Bagozzi, (1979) och Kotler
(2000) visar att fem förutsättningar krävs för att ett
utbyte ska ske:
• Det finns minst två parter
• Varje part har något som kan vara av värde för
den andra parten
• Varje part har förmåga att kommunicera och
leverera
• Varje part är fri att acceptera eller avvisa erbjudandet

13.
14.
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• Varje part anser att det är lämpligt eller önskvärt
att relatera till den andra parten

2. Ge exempel på hur man kan sätta en agenda för
Crossroads i relation till media.

Centralt för dessa antaganden är tanken att utbytet
ska vara till ömsesidig nytta.”17

3. Problematisera utifrån teori och praktik några av
de förhållningssätt som Westander tar upp i sin
PR-handbok, se länk ovan.

Social marketing är ett verktyg som kan användas
inom ett projekt Crossroads, dels i relation till myndigheter och beslutsfattare, men kanske främst hur
allmänheten kan förhålla sig till EU-medborgare,
deras utsatthet och svårigheter att komma in på
arbets- och bostadsmarknad. Det handlar om att
bygga upp en relevant marketingmix som bygger på
några av social marketings teorier om beteendeförändring.
Advocacy18 är ett relaterat begrepp och används synonymt med påverkansarbete i Sverige. Teorier som
används här är exempelvis social influence theories.
En viktig del handlar om hur man skapar s k advocacy coalitions i givna frågor, som exempelvis hemlöshet.
Lobbying är också en del av påverkansarbetet och
i viss mån opinionsbildning, men handlar direkt om
att påverka politiker och makthavares beslut. Lob-
bying kan analyseras och förstås ur olika perspektiv,
såsom i en liberal kontext, ur ett kritiskt perspektiv
(där PR-branschen ses om ett problem). Det senare
bygger bl a på Habermas teorier om idépåverkan
och legitimering, där resursstarka aktörer har tagit
över det offentliga samtalet. Det finns också ett
organisationsperspektiv där Grunig och Hunt arbetat
fram flera modellkoncept/teorier om lobbying, om
publicitets- och informationsmodeller, etc.19 Lobbying handlar också om policy-learning och policy
change inom olika politikområden som kan få konsekvenser för exempelvis hemlösa och arbetslösa
EU-medborgare.
Medielogik är också ett viktigt område där forskare
lyfter fram teorier som menar att media har en viss
typ av standardisering och format för att lyfta olika
frågor.20
Lästips och länkar:
Westander, PR-guiden: http://www.ssf.scout.se/
upload/Kulla/2013/Kommu nikation/Westanderprhandbok 2013.pdf
Reflektionsfrågor:
1. På vilket sätt kan ett projekt som Crossroads
bedriva ett aktivt påverkansarbete utifrån några
av de teorier som beskrivs ovan?

Sociala teorier om civilsamhällets
bidrag till välfärdsbyggande
Det finns många teorier om hur civilsamhället sam
spelar med offentlig och privat sektor och exempelvis
familjen, för att bidra till välfärd och omsorg. Teorier
om tillit, exempelvis Putnams bonding and bridging
trust har i Sverige blivit föremål för ett stort intresse
bland statsvetare som Rothstein, där Sverige är ett
exempel på det senare.21 Vilka konsekvenser får detta
för ett projekt som Crossroads i en kontext som
präglas av hög tillit gentemot stat och myndigheter?
Deltagarnas tillit ser kanske annorlunda, då man från
hemlandet inte litar på stat och myndigheter.
Hur hanteras detta i mötet med Crossroads anställda
personal?
Hur blir det i andra sammanhang där det råder mer
av bonding trust och en annan typ av kommunitärt
förhållningsätt, där staten inte ses som en partner och
bundsförvant?
Blennberger har skrivit om civilsamhällets olika roller
i relation till staten, som avantgarde, komplettering,
ersättning och alternativ.22 Vilken roll vill Crossroads
huvudmän som kommer från civilsamhällets orga
nisationer spela i relation till stat, kommun och den
offentliga sektorn?
Lästips och länkar:
- Kommunalt stöd till sociala ideella organisationer.
Socialstyrelsen 2005: http://www.socialstyrelsen.se
/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10108/2005123-6_20051236.pdf
Reflektionsfrågor:
1. Problematisera för- och nackdelar för civilsamhällets organisationer att direkt samverka med myndigheter och vilka konsekvenser det kan få för verksamheter som Crossroads, se länk ovan, s.29.
2. Hur kan man beskriva Crossroads samverkansmodell, som är sektorsövergripande, utifrån 		
Blennbergers teoretiska modell?

Maibach, E (1993). Bagozzi (1979). Hastings, G., & Saren, M. (2003)
Weible, C. M., Sabatier, P. A., Jenkins-Smith, H. C., Nohrstedt, D., Henr y, A. D., & deLeon, P. (2011), s. 349 -360.
Från Granlund, I. (2011). Grunig James E (red) (1992).
20.
A.a.
21.
Putnam, Rober t D. (2006). Rothstein, Bo (2003).
22.
Blennberger, E. (1993). I SOU 1993: 82 Öste, T. (2010).
17.

18.
19.
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Inledning till denna del
I denna del kommer vi närmare att beskriva och
analysera Crossroads metoder utifrån den konkreta
verksamheten. Vi inleder med att beskriva metodprinciperna och hur de fungerar vägledande och
utgör en plattform för verksamheten. Dessa sätts
sedan ihop med de fem perspektiv som formulerades när Crossroads startades i Stockholm. Sedan
redogörs för metoder i relation till basverksamhetens olika delar, rådgivning, samt gruppverksamheterna, som främst bärs upp av volontärer. Delen
avslutas med en strategisk analys av de organisatoriska förutsättningar, med förslag och rekommendationer utifrån verksamhetens bas, resurser,
relationer och resultat.

Metodprinciper
Crossroads Stockholm förenar ett antal innovativa
ansatser:
• De sociala insatserna bedrivs på ett tiotal olika
språk. Verksamheten kombinerar basbehov med
kvalificerad rådgivning
• Verksamhetens leds av en styrgrupp, som representerar både myndigheter och civilsamhället
• Verksamheten lyckas skapa resurser för att kunna ge stöd till hundratals deltagare varje dag.
De övergripande perspektiven och syftet med Cross-
roads är att verksamheten ska vara informerande,
stöttande och resurssamordnande. Crossroads
Stockholm kan beskrivas genom att lyfta fram följande bärande metodprinciper: språk- och kulturkompetens, empati, dynamik, lindrande, deltagande,
empowerment, interaktion mellan individ, grupp och
strukturell nivå.
1) Kultursensitivitet som metodprincip: En verksamhet som Crossroads kan inte bedrivas om det inte
finns tillgång till personal med språk och kulturkompetens. Denna kompetens kan beskrivas i termer av
kultursensitiv, dvs. att inte bara ha kunskaper i ett
givet språk, att tala exempelvis rumänska, franska
eller spanska, men också ha förmågan att kunna
kommunicera med och därmed ha en förståelse för
den kulturella kontext som kan påverka viktiga livsval när det exempelvis gäller arbete och utbildning.
2) Empati som metodprincip: Att ha förmågan att
respektera och sätta sig in i hur den andre upplever och uppfattar sin situation och de vägval han/
hon ställs inför och att visa förståelse och stöd i
samband med pressade situationer och exempelvis
utsatthet och utestängning.
3) Dynamik som metodprincip: Verksamheten kan
inte detaljstyras uppifrån utan måste få utvecklas
utifrån deltagarnas behov, som kan skilja sig utifrån
de olika förutsättningarna och möjligheterna som
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finns i varje enskilt fall. Detta ställer krav på flexibilitet, förmågan att kunna fatta snabba beslut, planera
för det oplanerade, ha lätta strukturer som innebär
att man kan förändra när det inte blev som planerat
och i vissa fall lösa problem här och nu.
4) Lindrande som metodprincip: En verksamhet som
Crossroads kommer inte på kort sikt förändra de
strukturella faktorerna som leder till utestängning,
migration och därmed att fattiga EU-medborgare
kommer till Sverige. På kort sikt är verksamheten
också fokuserad på att genom olika åtgärder och
insatser lindra den oro och de påfrestningar individer
utsätts för i samband med arbets- och hemlöshet
vid ankomsten och vistelsen i det mottagande landet. Detta kompletteras också av mer förebyggande
och långsiktiga insatser på strukturell nivå.
5) Deltagande som metodprincip handlar om att
facilitera analys och insatser från de berörda, genom
självkritik och gemensamt ansvarstagande. Det
handlar om att ge deltagarna utrymme, med antroplogen Robert Chambers ord:
”Facilitating analysis by local people; practicing critical self-awareness and responsibility and sharing.”
Exempel på detta är att delar av verksamheten ge-
nomförs av de berörda deltagarna, att man utvecklar
självhjälpsgrupper och olika insatser som leder till
att öka inkluderande av de som berörs av verksamheten. För ett projekt som Crossroads innefattar det
hur väl arbetet är förankrat hos de primära målgrupperna och hur de uppfattar relevansen av insatserna. En annan aspekt handlar om deltagande av
volontärer och människor som på frivillig grund vill
bidra till Crossroads verksamhet.
6) Empowerment som metodprincip innebär här
”hjälp till självhjälp”, att ta tillvara de inneboende
styrkorna och den potential varje människa har, att
dessa stärks och utvecklas genom en dialogisk
process.
7) Interaktion mellan olika insatsnivåer som metodprincip. Crossroads verksamhet är förutom de ovan
beskrivna dimensionerna, som främst täcker individuellt socialt arbete, också inriktat på grupp- och
strukturell nivå. Principen här är ”interaktion mellan
olika insatsnivåer”. Flera av dessa insatser, främst
på gruppnivå bedrivs av volontärer.
8) Sektorsövergripande samarbete som metodprincip sker genom styrningsfunktionen som består
av alla berörda huvudintressenter representerade i
en styrgrupp.

Fem perspektiv är vägledande för
verksamheten, utifrån Crossroads
Stockholms övergripande mål:
Perspektiv

2. Sektoriserad bas- och rådgivningsverksamhet innebär att de olika verksamheterna bedrivs som speciella sektorer inom en gemensam huvudverksamhet,
men med olika personalkategorier anpassade för
respektive verksamhet.

• Basbehovsperspektivet innebär att utforma konkreta insatser som deltagarna behöver, såsom
personlig hygien, hälsa, mat, kläder och andra
basbehov.

3. Integrerad bas- och rådgivningsverksamhet innebär
att de två verksamheterna är integrerade, att det
finns synergi och personalen arbetar inom båda
verksamheterna genom ett rullande schema.

• Informationsperspektiv: detta är en central del av
rådgivningsverksamheten, där deltagarna ska kunna
få relevant information om möjligheter till arbete, försörjning, bostad och hur de svenska myndigheterna
fungerar. Informationen finns även tillgänglig på flera
språk på Crossroads Stockholms hemsida.

Crossroads Stockholm har gått från integrerad till
sektoriserad bas- och rådgivningsverksamhet under
projektperioden 2011-2014. Inledningsvis arbetade
personalen helt integrerat där exempelvis EU-vägle
darna hade ansvar för olika stationer inom basverk
samheten. Styrgruppen och verksamhetsledningen
såg detta som en förutsättning för att man genom
basbehovsverksamheten lättare skulle kunna nå ut
till deltagarna, täcka deras omedelbara behov, för
att sedan kunna ge ”kvalificerat råd och stöd, med
individuell rådgivning”. En annan fördel är att EUvägledarna är ”ute i verksamheten”, deltar i mottagandet och snabbt kan avläsa trender när det gäller
förändringar i målgruppernas sammansättningar,
deras bakgrunder, varför de sökt sig till Stockholm
och vilken typ av de stöd de efterfrågar.

• Förhindrande av utestängningsperspektiv innebär
att EU-medborgarna och tredjelandsmedborgarna
får sina rättigheter tillgodosedda och exempelvis
får tillgång till sjukvård, socialt bistånd (när detta är
möjligt), möjligheten att kunna få bostad, att kunna
försörja sig och etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden.
• Återvändningsperspektiv innebär att ta hänsyn
till deltagarna ”eventuella skyddsbehov i planer för
återvändande” och att organisera insatser för återvändande när den enskilde väljer att återvända till
hemlandet.
• Nätverkskapande, samordnande och opinionsbildande perspektiv är insatser som organiseras i
relation till media i Sverige och berörda länder i Europa, advocacy-insatser på nationell och EU-nivå för
att stärka EU-medborgarnas rättigheter och minska
utestängningen, genom konkreta åtgärder. Opinionsbildande handlar också om att vända sig till gemene
man, informera om Crossroads verksamhet, skapa
förståelse och stöd hos allmänhet och Europas
medborgare. Det kan i detta sammanhang handla
om hemlöshet, tiggeri, migration, olika former av
utsatthet och arbetslöshet och vad ett projekt som
Crossroads kan göra för att underlätta och ge stöd
till de berörda målgrupperna.

Kopplingen mellan basbehov
och rådgivning

Crossroads metod bygger på två ben, basbehov- och
rådgivningsverksamhet. Under projekttiden 20112014 har arbetet utvecklats utifrån verksamheten
och de behov som framkommit. Ur metodsynvinkel
kan man beskriva tre möjliga förhållningssätt när det
gäller arbetet med utsatta EU-medborgare:
1. Separat bas- och rådgivningsverksamhet innebär
att helt separerad verksamhet i olika lokaler, kanske
som fristående verksamheter, där personalen remitterar/skickar deltagarna till de olika verksamheterna
utifrån de behov som finns.

Med tiden insåg dock personalen och ledningen att
det var svårt att arbeta på detta sätt, tiden räckte
inte till för att kunna utveckla verksamheten med
rådgivande samtal och handlingsplaner, i enlighet
med projektbeskrivningen.

Basbehovsverksamheten
Själva basbehovsverksamheten har emellertid sett
ungefär likadan ut sedan verksamheten startade.
Deltagarna tas emot i en öppen verksamhet, där
alla EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med
permanent uppehållstillstånd i ett EU-land är välkomna. Crossroads har öppet måndag till fredag
8-12, under hela året, inklusive röda dagar. På
morgonen kan det bildas köer utanför lokalen, då
deltagare väntar på att få komma in, registrera
sig, duscha, tvätta kläder och få ett mål mat. Här
beskrivs hur de olika verksamhetsdelarna organiseras, kopplade till basbehovsverksamheten, nämligen
mottagning, dusch, tvätt, kläder, mat och dator/
internet:
1. Mottagning
En i personalen (en f.d. deltagare) tillsammans med
en roterande EU-vägledare (vanligtvis dagens coach),
tar emot deltagarna i entrén.
På väggarna finns några bilder på personalen med
deras namn, atmosfären är varm och välkomnande,
men samtidigt råder noll-tolerans mot eventuella
bråk och hot, som kan förekomma. Alla deltagares
för- och efternamn, vilket land de kommer från och
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nummer på pass/id-kort dokumenteras, för att
besökarantal och antal enskilda individer ska kunna
följas statistiskt.
Dilemma 1:
Hur bör verksamheten hantera de deltagare som
har behov av basverksamheten, men inte tillhör
Crossroads två primära målgrupper? Det kan exempelvis handla om irreguljära migranter som riskerar
utvisning eller tredjelandsmedborgare som saknar
uppehållsrätt och därmed inte har möjlighet att söka
arbete i Sverige.
2. Dusch
Personlig hygien är otroligt viktig och möjligheten
att få duscha på Crossroads är en av de få tillgängliga platserna för många hemlösa EU-medborgare
i Stockholm. Här handlar det om att skriva upp sig
på ett schema där man har 15 minuter på sig att
duscha. Pressen är därmed stor att komma så tidigt
som möjligt för att kunna skriva upp sig på duschlistan och här skapas en hel del stress, vilket ibland
kan leda till konflikter mellan deltagarna. För att
minska denna stress ändrades systemet så att deltagarna endast kan boka tid till dagen efter. Finns
det lediga tider direkt så kan de naturligtvis användas. Den stora majoriteten av deltagarna är män,
men det är viktigt att skapa bra förutsättningar för
kvinnor med separata omklädningsrum och duschar.
3. Tvätt
Även tvättmöjligheten är en mycket viktig del av
basverksamheten på Crossroads. Tidigt på morgonen kommer deltagarna och skriver upp sig för att
kunna tvätta nästföljande dag enligt samma system
som för duscharna. Man kan endast boka en tvättid
åt gången. Precis som det ofta brukar bli i offentliga
tvättstugor uppstår lätt konflikter och irritation.
Samma sak gäller på Crossroads, där deltagarna
också har olika bakgrunder och syn på renlighet och
tvätt.
4. Kläder
Crossroads har egen klädutdelning, man har alltid
ett välsorterat förråd med kläder, som är organiserat
inom ramen för Stockholms Stadsmissions arbete.
Allt bygger på frivilliga gåvor från enskilda och företag. Ofta, i samband med tvätt, uppkommer frågan
om behov av något klädesplagg. Berörd personal
som arbetar inom mottagningen gör snabbt en behovsprövning på plats tillsammans med deltagaren
om huruvida det finns rätt storlek på plagget i fråga.
Personalen har nyckeln till klädförrådet som är låst.
Det finns inget kösystem eller speciella listor för
att kunna få kläder, utan detta sker löpande inom
ramen för annan pågående verksamhet.
5. Mat
Varje morgon och förmiddag kan deltagarna själva
ta kaffe/te och smörgås på ett framdukat bord i
Crossroads café. Verksamheten bedrivs av personal
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som består av f.d. deltagare. Kl. 11 serveras en
varm lunch. Många deltagare stannar några timmar
på förmiddagen, tar en dusch, tvättar, talar med
någon EU-vägledare och äter sedan lunch. Här ges
tillfälle för gemensamma samtal mellan deltagarna,
som knyter nya kontakter och vänskapsband. Man
diskuterar möjligheterna att få jobb, delar erfarenheter om att komma till Sverige och nyanlända får tips
och idéer. Det pågår en hel del rörelse på ”caféet”
som är hjärtat i verksamheten. EU-rådgivarna träffar
deltagarna och ger det man kallar spontanrådgivning,
som handlar om icke-tidsinbokade samtal, som kan
pågå från några minuter upp till ca 15 minuter.
6. Dator/internet
Det finns 3 deltagardatorer på Crossroads som är
uppkopplade på Internet, som deltagarna kan använda för att söka jobb, hålla kontakt med hemlandet, svara och skicka mejl eller andra personliga
ärenden. Även här måste man skriva upp sig och
irritation kan uppstå när tiderna inte räcker till.
Reflektionsfrågor kring basbehovsverksamheten
1. Hur ser lokalerna ut där basverksamheten organiseras? Finns det tillräckligt med utrymmen för
duschar och separata duschmöjligheter för kvinnor?
Vad händer om det inte finns tillräckligt med
duschar?
2. Vilket system för köordning och inskrivning för
dusch- och tvättider finns? Här kan det ofta uppstå
irritation och konflikt. Försök hitta bra lösningar i
samråd med deltagarna som känner till sin egen
situation bättre än någon annan.
3. Hur hantera insläpp för den öppna verksamheten? Hur ser det ut utanför lokalen? Hur är kontakten med de närmaste grannarna?
4. Vad händer när Crossroads lokaler stänger för
den öppna verksamheten? Även här kan uppstå
stressmoment när personer ”stängs ute”.

Rådgivning
Vilken typ av rådgivning?
I mötet mellan EU-vägledarna och deltagarna sker
dagliga samtal och rådgivning som får stor konsekvens och kan vara livsavgörande. Metoderna för
dessa möten har utvecklats genom åren, men det
centrala är att möta deltagarna på deras villkor,
utifrån deras egna önskemål och behov.
Samtalet
Tre huvudfrågor är centrala i rådgivningssamtalet:
Mål? Vad har deltagaren för mål med sin vistelse i
Sverige? Målen kan definieras på olika sätt, utifrån
den enskildas behov. I de flesta fall handlar det
om arbete och arbetsrelaterade frågor. Deltagaren
kan exempelvis uppmuntras att skriva sitt CV på
svenska.

Vem? Här handlar det om gemensam arbetsfördelning, men också att veta vem som ansvarar för vad.
Hur ska insatserna utföras, exempelvis i relation till
vilken myndighet?
När? Tidsaspekten är också central i samtalet. Hur
kan den hanteras i ofta svåra och utsatta situationer? Samtalen och utformande av handlingsplaner
sker därför på deltagarens villkor, så aktiviteterna
måste utgå från att många inbokade besök inte
blir av och att deltagare inte heller dyker upp som
planerat. I de lägena gör EU-vägledarna andra typer
av rådgivningssamtal, direkt ”på golvet” och kan därmed utnyttja tiden maximalt.
Boendesituation: en anteckning om den nuvarande
boendesituationen görs i handlingsplansformuläret
och sedan försöker man göra upp en plan för boendet.
Vilka alternativ finns? Det centrala här är att länka
till andra befintliga verksamheter, där Crossroads
och de medverkande organisationerna också är med
och samverkar kring olika typer av av boendeformer,
speciellt under vinterhalvåret.
Arbete
Den kanske viktigaste frågan som diskuteras i handlingsplanen är möjligheten till arbete och försörjning.
Översättning av dokument, utbildningsbevis och
diplom är en viktig del i dokumentationen när man
söker arbete och här gör EU-vägledaren en viktig och
central insats. En CV sammanställs som deltagaren
sedan kan använda för att söka arbete.
Personalen på Crossroads har utvecklat flera olika
strategier och arbetssätt för att skapa förutsättningar för inträde på arbetsmarknaden, såsom länkning
till Arbetsförmedling, kontakt med bemanningsorganisationer och en levande platsbank/anslagstavla,
där annonser löpande översätts, sorteras och sätts
upp. Crossroads har även anordnat särskilda rekryteringsträffar
Sammanfattningsvis har det dock varit svårt att
stödja deltagare in i arbete och egen försörjning.

Kopplingen mellan Crossroads
och Arbetsförmedlingen

kunna förmedla arbete. Problematisera och fundera
på för- och nackdelar, utifrån ett myndighets- och
civilsamhällsperspektiv?
2. Deltagarna kommer till Arbetsförmedlingen:
Utforska möjligheten för Arbetsförmedlingens lokala
kontor att upprätta en lokal överenskommelse med
projektet för att förenkla för målgruppen. Finns det
möjlighet för Arbetsförmedlingen att erbjuda målgruppen anpassat stöd utifrån målgruppens förutsättningar?
3. Crossroads kommer till Arbetsförmedlingen:
Om Crossroads målgrupp upplever att de har problem att möta handläggare på Arbetsförmedlingen
finns ett tredje alternativ, där personalen från Crossroads följer med deltagare till Arbetsförmedling, för
att agera mentor/coach.
Reflektionsfrågor:
1. Hur skapar man samarbetsvägar mellan personalen på en verksamhet såsom Crossroads och
handläggarna på Arbetsförmedlingen?
2. Hur ser kunskapen ut på din ort om vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda, vilka tjänster och erbjudanden som finns tillgängliga?
3. Har Arbetsförmedlingens handläggare grundläggande kunskaper om den problematik som Crossroads målgrupper står inför när de kommer till
Sverige?
4. Hur kan man utforma en samarbetsmodell för att
undvika dubbelarbete och istället uppmuntra synergi
och kompletterande insatser, som ytterst gynnar de
berörda målgrupperna?
5. Vilka åtgärder ökar förtroendet till Arbetsförmedlingen och andra myndigheter?
6. Hur kan man underlätta för hanteringen av
samordningsnummer och inskrivning i de databaser
somär nödvändiga för att kunna få ett arbete eller
sysselsättning?
Länk till Arbetsförmedlingens EURES-rådgivare:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Internationellt/Eures.html

För att EU-migranter ska ha möjlighet att etablera
sig på den svenska arbetsmarknaden krävs samarbete mellan Arbetsförmedlingen och civilsamhällets
organisationer. Ur metodsynvinkel kan man beskriva
tre möjliga förhållningssätt:
1. Arbetsförmedlingen kommer till Crossroads:
En handläggare alternativt jobbcoach eller liknande
kommer regelbundet varje vecka till Crossroads och
träffar deltagarna för att förbereda dem för arbete/
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Dilemma 2: Tiggeri och arbete
Crossroads är i första hand ett rådgivningscentrum
för EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som
bland annat ska verka för ”ökad möjlighet till hållbar
försörjning/arbete”. Tiggeri kan inte i detta sammanhang definieras som ”hållbar försörjning”. Bör
verksamheten därför utveckla specifika insatser
inom ramen för sin ordinarie verksamhet, för att
hjälpa människor ut ur tiggeri, eller starta separat
verksamhet, med samma eller liknande målgrupper?
Crossroads Stockholms huvudmän har lång erfarenhet av att arbeta med dem som står längst från den
ordinarie arbetsmarknaden. Andelen tiggare är inte
så stor bland deltagarna, även om frågan har uppmärksammats flitigt av media. Ur metodsynvinkel har
Crossroads Stockholm valt att erbjuda generella insatser, som inte särskiljer vissa specifika målgrupper
eller nationaliteter. Crossroads personal har kompetens att möta olika deltagare, med skilda bakgrunder
och önskemål. Crossroads Stockholm arbetar både
med att länka till andra befintliga verksamheter och
projekt, och att utveckla den befintliga verksamheten
så att den bättre tillgodoser fler behov. Crossroads
personal har exempelvis startat grupper för kvinnor,
som kommer från miljöer där det finns tiggeri. Detta
arbete kräver långsiktighet, ett aktivt deltagande från
berörda när det gäller att utforma insatser och erfarenhetsutbyte med tidigare liknande verksamheter.

Gruppverksamheterna och volontärer
Gruppverksamheterna på Crossroads bygger på
volontärer, som rekryteras till verksamheten och
bidrar med sina kunskaper. För Crossroads handlar
det om att utveckla en organisation för att kunna ta
emot och engagera volontärer. Det behövs personella resurser för detta, inklusive för rekrytering och
utbildning av volontärer. Civilsamhällesorganisationer
som Stockholms Stadsmission har sedan lång tid
värdefulla erfarenheter när det gäller att förbereda
och stödja volontärer inom olika områden.
Ett exempel är det juridiska stödet som ges av juridikstuderande. Efter ett inledande rådgivningssamtal
och behovsinventering kan en EU-vägledare hänvisa
till en juriststudent. Just denna del har emellertid
inte varit helt okomplicerad då ofta de studenter som
kommer från universiteten inte är förberedda för den
problematik som deltagarna står inför. En annan ut
väg är att stärka den juridiska kompetensen hos den
egna personalen. De juridiska problemen är oftast
kopplade till social problematik, som enklast hante
ras av EU-vägledarna.
Det finns dock flera andra aktiviteter såsom svenska
undervisningen, översättningar och som kursledare
som bärs av volontärer. Det är inte svårt att skapa
intresse och rekrytera volontärer, men ytterst tidskrävande, då även volontärer självklart kräver stöd och
handledning. En viktig resurs i detta sammanhang
är Volontärbyrån, men man sätter också upp lappar
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på universitet och högskolor, använder sig av media,
och då hör gärna folk av sig och vill stödja verksamheten på olika sätt.
Detta kan innebära att flera hundra personer kontaktar Crossroads och beroende på storlek och
kapacitet brukar man ha ett tiotal aktiva samtidigt,
på plats. I Stockholm har man sedan starten haft
ca 200 volontärer, ett 70-tal aktiva arbetar kontinuerligt. Volontärerna är oftast väldigt motiverade och
hittar snabbt en uppgift. Metodutmaningen handlar
om att kunna sätta gränser när saker och ting inte
fungerar. Ibland får man påminna om vad volontärskapet innebär. Tidsfaktorn är ett annat svårt
problem att hantera, eftersom det är svårt att hinna
med att introducera alla nya volontärer och förmedla
vad som gäller för olika rutiner och förväntningar.
Handledningen sker delvis på volontärbasis av en
utomstående volontär, vilket också kan vara ett
problem. De flesta volontärer vill ha information och
stöd av någon initierad som känner till den dagliga
verksamheten. Ett alternativ är att ha ett forum för
dialog med volontärerna där det finns utrymme att
ta upp de frågor som exempelvis inte fungerar bra.

Crossroads strategier och
organisatoriska förutsättningar
När en sektorsövergripande verksamhet såsom
Crossroads startar på en ort är det viktigt att ha en
förståelse för vilka strategiska förutsättningar som
krävs för samarbete. Crossroads Stockholm bygger
på samverkan mellan olika intressenter med en tydlig och klar fokusering. I följande avsnitt går vi igenom de strategiska och organisatoriska förutsättningarna för att kunna utveckla metoden vidare. Fyra
dimensioner blir här centrala:
a) Basen som utgör vision, värdegrund och infra-		
struktur (lokaler och utrustning).
b) Resurser som här definieras i termer av mänsk liga (HR) och finansiella
c) Relationer inom den egna organisationen, med
huvudmännen och externa aktörer som myndigheter, politiker, allmänheten och media.
d) Resultat och vilket sätt man kan mäta effekter
och ytterst kvalitetssäkra verksamheten.

OKTAGON1
- ORGANISATIONSBEDÖMNING
Relation
Externa

3,0

Interna

2,5
2,0
1,5
HR-Mänskliga

Målgrupp

1,0
0,5
0,0

Resurser

Resultat

Organisation

Finans

Identitet

Struktur

Bas

1

Developed by Sida/SMC and adopted/upgraded by Dr Johan Gärde, AUB NGO Management Program,
Ersta Sköndal University College.

Basen
Dimension 1: Identitet
Vision, värdegrund och verksamhetsidé utgör de
tre väsentliga beståndsdelarna i en organisations
identitet. Organisationer som samarbetar kan ha
olika värdegrund och motiv för att välja att gå in i
ett samarbete. För personalen som ofta är anställd
av en av de berörda organisationerna hänvisar man
ofta kanske just till den värdegrunden, även om
den inte direkt omfattas av de andra samarbetande
organisationerna. Det är därför också viktigt att
arbeta med värdegrundsfrågor i styrgrupper och
bland personalen.
Inom civilsamhället, och även bland myndigheter
i Sverige finns ett ökat intresse för värdegrundsfrågor.
Ett exempel är Stockholms Stadsmission, som är den
formella arbetsgivaren för personalen på Crossroads
Stockholm. Den typen av värderingar som Stadsmissionen bärs av är ofta gemensamma för den
23.

http://www.stadsmissionen.se/Omoss/Det-har-ar-Stockholms-stadsmission/Vardegrund/

idéburna sektorn inom Civilsamhället. Man skulle
kunna sammanfatta Stockholms Stadsmissions
värdegrund enligt följande:
”Stockholms Stadsmissions drivkraft och grund för
verksamheten är en uthållig och handlingskraftig
kärlek till människan.”23
Det är svårt om inte omöjligt att kunna bedriva det
operativa arbete som Crossroads gör utan den starka värdegrund som beskrivs ovan. Samtidigt är det
ytterst väsentligt att denna värdegrund förankras väl
och genomsyrar verksamheten samt även förmedlas
till nya och gamla medarbetare, samt till de volontärer som är med och lyfter verksamheterna. Det är
också viktigt att värdegrunden utvecklas utifrån de
strategiska förutsättningarna och organisationens
verksamhetsidé, samt att det finns en övergripande
samsyn bland huvudmännen.
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Dimension 2: Struktur
Av de erfarenheter som Crossroads Stockholm har
av att hyra och inreda lokaler kan vi lära följande:
Den fysiska miljön och de lokaler som används
utgör ofta en stor utmaning för verksamheter som
Crossroads. Det kan vara komplicerat att få förståelse från grannar och hyresvärdar. Lokalerna måste
också ligga förhållandevis centralt eller åtminstone
vara nåbar genom kollektiva transportmedel eller
spårbunden trafik. Många deltagare har inte råd att
betala för resor och har inte tillgång till bil. Verksamheten är i första hand ett storstadsfenomen och bra
kommunikationer är viktigt i sammanhanget. Man
bör också tänka på att ha en egen ingång, gärna i
ett bottenplan, med tanke på köbildningar på morgonen när man öppnar.
Lokalen ska kunna delas in i tre typer av rum för
helt öppna verksamheter (publika områden), halvpublika områden, samt arbetsplatser för personal/
volontärer. I de publika områdena kan man nätverka
och samverka med alla berörda. I den halvpublika
pågår aktiviteter som bokas upp, exempelvis rådgivning, tvätt och dusch.
Reflektionsfrågor Axel 1:
1. Hur har värdegrunden formulerats och förankrats
genom organisationen och i relation till berörda
målgrupperna?
2. Hur är vision och verksamhetsidén kopplade till
den operativa verksamheten?
3. På vilket sätt genomförs den strategiska planeringen för verksamheten? Har brukare möjlighet att påverka/influera verksamhets- och metodutveckling?
4. På vilket sätt har lokaler och utrymmen utformats
utifrån deltagarnas behov och önskemål? Hur 		
säkerställs detta?

Resurser
Dimension 3: Mänskliga resurser (HR)
Den viktigaste tillgången för en verksamhet såsom
Crossroads är den egna personalen. Vid rekrytering
eftersträvas mångfald, kultur- och språkkompetens.
På Crossroads Stockholm har flera av medarbetarna
gått igenom liknande processer som deltagarna gör.
”Jag vet vad det innebär att komma till ett helt nytt
land, att vara annorlunda och framförallt upplevt utanförskap. Jag kan relatera till deltagarna och förstår
dem. Jag kan känna igen mig i dem, jag ser mig själv
i dem.”
En annan viktig egenskap som lyfts i sammanhanget är mognad, egna livserfarenheter och självkännedom. Kunskaper om sociala processer och
socialt arbete ska också vara meriterande, liksom
kunskap om eller erfarenhet av uppsökande arbete,
fältbaserad verksamhet och metoder för uppföljning och dokumentation. Crossroads Stockholm har
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också utvecklat metoder för att involvera de egna
deltagarna, där man i flera fall anställt särskilt
motiverade personer som först börjat som volontärer och sedan fått korttidsanställningar. I några fall
har detta också lett till fasta anställningar. Basbehovsdelen av verksamheten skulle i princip kunna
vara helt brukarledd.
Dimension 4: Finansiella resurser
När det gäller de finansiella resurserna krävs det
ledningsresurser för projekthantering, budgetering
och uppföljning, samt system för uppföljning och
internkontroll som fungerar även i relation till finansiärer och samverkande organisationer. Arbetet
handlar också mycket om fundraising, att säkra
verksamhetens långsiktighet och att ha stabila
organisationer i styrgruppen som kan bidra med
finansiella medel, ofta genom insamlat kapital, egna
resurser eller genom riktade projektstöd från olika
myndigheter. Europeiska Socialfonden är en central
part för Crossroads Stockholms tillkomst, genom att
uppmuntra till sektorsövergripande samarbeten, där
samtliga parter bidrar med finansiella resurser för
den gemensamma verksamheten.
Reflektionsfrågor Axel 2:
1. Vilken arbetsbeskrivning och arbetsprofil är relevanta för verksamhetens anställda?
2. Hur kan man involvera deltagarna i verksamhten,
så att de också kan vara med och genomföra
basbehovsarbetet och andra möjliga delar?
3. Hur kan verksamheten leva vidare på lång sikt
utifrån de finansiella förutsättningarna som finns
och inte enbart finansieras genom projektstöd?

Relationer
Dimension 5: Inre relationer
Relationerna och samverkan mellan huvudmännen
är en central fråga som måste hanteras varsamt.
En viktig del i Crossroads Stockholms verksamhet
handlar om samverkan mellan myndigheter och
organisationer från idéburen sektor med lång erfarenhet av socialt arbete med människor i social
utestängning. Vissa sociala problem är av det slag
att de inte går att hantera av en ensam, enskild
organisation, utan det krävs samverkan mellan alla
berörda intressenter.
Detta kräver lyhördhet, ömsesidig respekt och insik-
ten att alla inte kan göra allt, men att alla kan bidra
med något utifrån sina egna kompetenser, uppdrag
och funktioner. Crossroads Stockholm är också med
och utvecklar nya samverkansformer mellan offentlig, privat och idéburen sektor. Tidigare har man
exempelvis från myndighetshåll arbetat med olika
referensgrupper, där man bjudit in civilsamhällets
organisationer för att inhämta kunskaper, stämma
av och förankra insatser och beslut.

Sveriges kommuner har inte ett direkt ansvar för utsatta EU-migranter i Sverige enligt nuvarande regelverk, vilket komplicerar arbetet med gemensamma
aktiviteter/insatser. Stockholms Stad har dock lång
erfarenhet av att arbeta med föreningar och organisationer genom olika stödformer och samarbeten.
Mervärden som Crossroads Stockholm kan tillföra
handlar bl a om språk- och kulturkompetens i det
sociala arbetet och möjligheten att gemensamt
hitta nya sätt att förhindra social utestängning för
målgruppen.
Denna samverkan skapar en ny hybridform, där styrgruppen har ett gemensamt beslutsmandat, vilket
kräver ett nära samarbete i både strategiska och
operativa frågor. Frågorna på dagordningen kan handla om ekonomi, analys av fortlöpande verksamhetsrapporter, avrapportering av implementeringsarbete,
återkoppling och analys av olika typer av deltagarenkäter, åtgärdslistor med arbetsfördelning, beslut när
det gäller anställningar av nyckelpersoner (exempelvis verksamhetsledning) och uppföljning av olika
delar av verksamheten. Verksamheten bygger på en
fleraktörsprincip (multi-agency principle) eftersom
ingen aktör ensam klarar av att hantera den problematik som fattigdom och ojämlikhet i Europa utgör.

Påverkan-politiskt/regelverk
Dimension 6: Yttre relationer
En annan aspekt av relationerna rör kontakter med
politiker och beslutsfattare. En viktig del av Crossroads Stockholms metoder handlar om att bedriva
och utveckla ett påverkansarbete i relation till myndigheter i Sverige och EU. Ytterst handlar det om att
”minska social och ekonomisk utestängning”. Crossroads Stockholm ska stå för ”en arbetsmodell” som
arbetar förebyggande, men som i mångt och mycket
också handlar om symtomlindring av en strukturell
problematik som är av transnationell karaktär, men
som får långtgående konsekvenser för enskilda
individer och familjer i Europa.
När man startar en verksamhet av Crossroads karaktär är det viktigt att se på vilket sätt olika organisationer kan bidra till de olika insatserna, exempelvis
utifrån en SWOT-analys. Oftast är det på de gemensamma styrgruppsmötena styrgruppen förhandlar
och kommer överens om strategiska och operativa
frågor. Det handlar dels om att organisera basverksamheten, med allt vad det innebär av logistik, personal, utrustning, förhandling med hyresvärdar, den
organisatoriska kapaciteten att kunna ta emot hundratals människor varje dag med värdighet och utifrån
den värdegrund som idéburna organisationer såsom
Frälsningsarmén och Stockholms Stadsmission står
för. En verksamhet såsom Crossroads är dynamisk
och utvecklas. Nya behov uppstår i målgruppen som
kanske inte fanns med i den inledande behovsanalysen och verksamhetsidén.

Hur hanteras dessa av de deltagande organisationerna? Det krävs ett aktivt och levande samarbete
mellan organisationer för att kunna hantera olika
typer av sociala problem och utforma sociala insatser som är relevanta i sammanhanget.
Crossroads kan här ur metodsynvinkel välja olika
former av samarbete, utifrån målgruppernas olika
behov:
1. Samarbeten inom ramen för fungerande nätverk:
länka till pågående verksamhet som redan existerar. Detta kräver att personalen känner till vad
som erbjuds av de olika organisationerna och vad
som fungerar i praktiken. Här finns utrymme för att
utveckla samarbeten, både i projektform och genom
långsiktigare samarbeten, där det finns synergi och
där man kan undvika överlappning och duplicering.
2. Samarbeten som leder till nya insatser: Samarbetande organisationer kan fördela vissa insatser och
ge respektive organisation ett större ansvar inom
specifika delar där just denna organisation har kompetens. Detta kan utformas som en förlängning av
verksamheten, alternativt som en separat verksamhet.
3. Samarbeten inom ramen för ordinarie verksamhet:
När verksamheten växer kan det bli nödvändigt att
dela personal från olika organisationer, för att på
ett mer effektivt sätt bidra till kunskapsutveckling,
handledning, managementstöd och metod- och verksamhetsutveckling.
4. Samarbeten som bygger på Peer-review i teori och
praxis: Det är också viktigt att utveckla samarbeten
med liknande organisationer som Crossroads, både
nationellt och på transnationell (EU-) nivå. I seminarieform kan man genom case-work ge varandra feedback, kommentarer och stöd för att kunna utveckla
respektive verksamhet. Detta kan vara värdefullt i
alla faser av verksamheten, när en ny verksamhet
startas upp, när arbetet pågått under en tid och
när verksamheten står inför viktiga utmaningar och
vägval.
Reflektionsfrågor Axel 3:
1. Hur fördelas ansvaret för insatserna på strukturell
nivå, påverkansarbetet och resurserna för opinionsbildning?
2. Hur kan kompetensen inom dessa områden spridas mellan organisationen?
3. Avsätts tillräckligt med tid för påverkansarbete?
4. Är målen SMARTA för denna typ av verksamhet,
dvs. Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistska
och Tidssatta? Det är viktigt att sätta upp väl avgränsade mål som verksamheten kan uppnå och
som är realistiska.
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Resultat
Dimension 7: Resultat i relation till målgrupperna
Dimension 8: Resultat i relation till organisationen
För att kunna mäta resultaten och få en förståelse
av effekterna av verksamheten bör man sätta upp
mål och indikatorer på individ-, organisations- och
samhällsnivå. Det finns olika sätt att sätta upp mätbara projektmål, och vanligtvis kan man dela in dem
i två kategorier:
1. Processinriktade, med input-indikatorer: exempel
här är ”projektets styrgrupp sammanträder minst
två gånger under mobiliseringsfasen”.
2. Resultatinriktade, med output-indikatorer: ”projekt
deltagarna har genom verksamhetens insatser
fått ökad möjlighet till hållbar försörjning och 		
arbete”.

Effekt
Det är viktigt att kunna formulera output-indikatorer
som ger möjlighet för utvärdering av effekter av
verksamheten och ytterst ha möjlighet att kunna
dokumentera resultaten på individ, organisations
och samhällsnivå. Det finns olika instrument för
självskattning som kan användas i sammanhanget
(SWOT, Oktagonen, PVA).
Utvärderare som ESF och andra EU-institutioner
använder sig av olika former av modeller där man
kopplar samman indikatorer med utfall, resultat
och effekter. Synen och definitionerna på ”effekt”,
”resultat” och ”utfall” skiljer sig ofta åt bland olika
myndigheter, frivilligorganisationer och bland professionella utvärderare. Hur definierar man exempelvis
ett ”resultat” för en verksamhet såsom Crossroads?
I fallet från Crossroads Stockholm är de definierade
som processindikatorer, ”att skapa en ny arbetsmodell” medan effekterna exempelvis skulle vara
”minskad social och ekonomisk utestängning”.
Svårigheterna ligger här i att kunna mäta just det
sistnämnda, som då utgör Crossroads Stockholms
övergripande målsättning.
Reflektionsfrågor axel 4:
1. Ge exempel på olika indikatorer som kan användas för att mäta effekter och resultat i ett projekt
som Crossroads.
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Avslutande reflektion och
rekommendationer
Det går inte att blunda för den ökande målgruppen
fattiga EU-medborgare, som rör sig mellan olika
europeiska länder. Crossroads Stockholm är en
verksamhet som använder sig av en kombination
av direkta, men också mer långsiktiga insatser, på i
första hand individ- och gruppnivå, för att tillgodose
rättigheter, och skapa förutsättningar som motverkar olika former av ekonomisk och social utestängning. Det finns ingenting som visar att behovet av
denna typ av insatser kommer att minska, snarare
tvärtom, vilket skapar stora utmaningar för alla
berörda.
Crossroads Stockholms verksamhet bygger också
på långsiktighet och ett nära samarbete mellan olika
aktörer, som alla gemensamt inser att samverkan är
en förutsättning för att hantera denna form av social
och ekonomisk utsatthet.
Avslutningsvis några ord från Crossroads vardag, uttryckt av en EU-vägledare på Crossroads Stockholm:
”Jag fokuserar väldigt mycket på att göra bra CV:n och
personliga brev, att allt ser bra och korrekt. Utöver
det lägger jag ner mycket arbete på att förklara hur
de ska söka arbete, men även det är en utmaning av
flera skäl. Inom Stadsmissionen/Crossroads pratar
vi väldigt mycket om eget ansvar och egenmakt. Vi
arbetar hårt för att förmedla just detta till deltagarna,
att de måste ta ansvar i form av att ta för sig, ta till
sig det vi lär dem och att det i slutändan är de som
kan göra en skillnad i deras liv. Vi kan hjälpa till längs
vägen som stöd och bistå dem i form av att ge dem
redskapen men vi kan inte ordna deras liv, vi kan
inte ta ansvar för deras liv. Många deltagare kommer
till mig och säger hitta ett jobb, skicka du ut ansökningarna etc… Men så jobbar vi inte. Det funkar inte
så. Ingen kan ”fixa” någon annans liv. Det kan man
enbart göra själv. Där i ligger väldigt mycket utmaning
med mitt arbete.”

Crossroads huvudmän: www.stadsmissionen.se, www.stockholm.se, www.fralsningsarmen.se,
www.arbetsformedlingen.se
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