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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka och analysera enskilda människors attityder och 

förhållningssätt till tiggeri och till de människor som tigger i Piteå stad. Tiggeriet i Piteå och 

norra Sverige har de senaste åren ökat och har ansetts som ett nytt socialt fenomen. Studien är 

kvalitativ med en induktiv ansats. Fyra personer intervjuades på ett semistrukturerat sätt, fyra 

teman där tiggeri, tiggaren, mötet med tiggaren, att välja att ge eller inte samt förekomsten av 

tiggeriet var ledande i intervjuerna. Metoden som användes för att analysera och tolka 

intervjuerna är inspirerad av grundad teori, där kodning och kategorisering var centrala 

verktyg för att komma till slutsatser och hitta likheter och skillnader i intervjupersonernas 

berättelser. Intervjuerna visade på ett komplext och ambivalent möte mellan 

intervjupersonerna och tiggarna. Där intervjupersonerna ställdes inför en rad olika svåra 

överväganden, dels i hur de skulle bemöta tiggaren men också i frågan om att ge eller att inte 

ge. Tre av intervjupersonerna upplevde mötet med tiggaren som jobbigt och obekvämt. En 

bidragande faktor till de ambivalenta känslorna var intervjupersonernas osäkerhet kring 

tiggeriets bakgrund, det vill säga om kriminella ligor förekommer eller inte, detta påverkade 

intervjupersoners syn på tiggeri men också i själva mötet med tiggaren.  
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1. Inledning 
De senaste åren har tiggeri uppmärksammats mycket i media, speciellt detta år 2014 då 

riksdagsvalet ägt rum och ett riksdagsparti Sverigedemokraterna ville förbjuda tiggeri i 

Sverige. Detta har medfört och skapat debatter såväl politiskt som bland medborgarna. 

Sveriges radio (2011, 21 april) rapporterar att Sala kommun ska förbjuda tiggeri på offentliga 

platser. Sala kommun blir den första kommunen i Sverige att förbjuda tiggeri. Förbudet 

motiveras med att man vill underlätta för polisen att arbeta mot kriminella handlingar som de 

menar att tiggeri kan medföra exempelvis människohandel. Påföljden av att bryta mot 

förbudet skulle kunna leda till böter. Länsstyrelsen (2011, 26 april) stoppar Sala kommuns 

försök att förbjuda tiggeri då man anser att det inte är förenligt med ordningsstadgan. 

Stockholms stadsmission (2014, 8 september) skriver på sin hemsida att de människor som 

kommer till Sverige för att tigga är marginaliserade i sina hemländer, att en stor del av de 

människor som kommer är romer som genom tiderna har och fortfarande diskrimineras. Att 

de i sina hemländer inte har samma medborgerliga rättigheter och att tiggeriet är deras sista 

desperata försöka att försörja sina familjer. De skriver också att summan de dagligen får ihop 

är väldigt liten, cirka 70 kronor. Det ska räcka till att dels försörja familjen i hemlandet men 

också till deras eget uppehälle. Vidare skriver de också att det inte finns några belägg för att 

tiggeriet skulle vara en del av kriminella organisationer, de menar att det rör sig om så pass 

lite pengar i jämförelse med exempelvis vapenhandel och prostitution (Stockholm 

stadsmission, 2014).  

Moderaten Cecilia Magnusson skriver i en debattartikel i Dagens nyheter (2014, 13 augusti) 

följande: 

‖Att som en av insatserna förbjuda gatutiggeriet är inte att förbjuda fattigdom, utan att det är 

att ta bort en av de värsta riskerna för att fattigdom permanentas. Det är också en insats som 

ligger väl i arbetslinjens anda och som jag tror är nödvändig för bevara och öka människors 

tolerans och öppenhet för personer som behöver komma hit och verka i vårt land. Min 

slutsats blir därför att gatutiggeri måste förbjudas.‖  

I Svenska dagbladet (2007, 15 april) skriver prästen Håkan Sandvik som varit stationerad i 

mellanöstern via svenska kyrkan: 

‖ Den stora svårigheten i mötet med tiggare handlar dels om en anklagelse mot den egna 

livsstilen, dels om vår fascination över enkelheten. Den utmaningen går direkt till hjärtat, vårt 

renaste jag – och det är sårbart och ömtåligt.‖ 

Han skriver vidare att han aldrig skulle ge pengar till barn, då han anser att tiggeriet blir deras  

enda försörjningssätt. Han menar också att det är ett svårt dilemma, att ge eller inte ge, då han 

menar att ge egentligen inte hjälper personen utan det som hjälper personen är något som blir 

alldeles för svårt och jobbigt för honom att ge, så att det lättaste är att gå iväg. 

 



 

2 
 

Under de senaste åren har vad jag uppfattar som EU-migranter kommit till Piteå för att tigga. 

När jag pratat med tiggare i Piteå har de berättat att de kommer från Rumänien. Tiggeriet i 

denna skepnad anses av många som ett nytt fenomen, vilket visar sig i att diskussioner 

uppkommer lite varstans som på arbetsplatsen, vid fikabordet, vid middagsbordet såväl som i 

media och politiskt. Det har skapats allmänna uppfattningar, rädslor och myter kring de ”nya” 

tiggarna. Det har dock inte skapas någon given norm att förhålla sig till, vilket kan förklaras 

med att det på många sätt av allmänheten uppfattas som ett nytt fenomen. Däremot som 

tidigare nämnts finns debatter på både politisk nivå såväl som på sociala medier, som givetvis 

påverkar människor. 

Tiggeri är ett socialt problem som grundar sig i och som alltid har grundat sig i fattigdom 

(Swärd, 2014). Jag tror att vi behöver ökad kunskap för hur vi i dagens Sverige ska bemöta 

och bekämpa fattigdomen idag. Vi behöver därför forska mer kring ämnet ur flera perspektiv 

för att öka kunskapen dels om det sociala problemet men också hur vi på bästa sätt ska kunna 

hjälpa de som är i nöd. En del i detta kan vara att belysa enskilda personers förhållningssätt 

och attityder till tiggeri, människors vilja att hjälpa de i nöd är en viktig utgångspunkt.  

1:1 Syfte 
Att undersöka och analysera enskilda människors attityder och förhållningssätt till tiggeri och 

till de människor som tigger i Piteå stad. 

1:2 Frågeställningar 
1. Vilken syn har enskilda personer på människan som tigger? 

2. Vilka faktorer kan avgöra om en enskild person ger eller inte ger? 

3. Vilka föreställningar och förhållningssätt har enskilda personer till tiggeri? 

4. Hur förhåller sig enskilda personer till mötet med tiggaren? 

1:3 Studiens relevans för socialt arbete 
Enligt Socialstyrelsen (2014) gäller Socialtjänstlagen för alla som vistas i Sverige. Turister 

eller utlänningar utan uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har rätt att få en ansökan om 

ekonomiskt bistånd prövad av vistelsekommunen. Dock kan biståndet bli begränsat till 

exempelvis hjälp till hemresa och mat. Samt är det upp till varje enskild socialtjänst göra en 

bedömning i varje enskilt fall hur det akuta biståndet kan och ska se ut (Socialstyrelsen, 

2014). Hur kommunpolitikerna ser på tiggeriet påverkar i högsta grad vilken typ av bistånd 

och hjälp tiggarna kan få i just den kommun de uppehåller sig i, vissa kommuner ser tiggeriet 

mer som ett ordningsproblem medan andra kommuner sätter upp tillfälliga bostäder som 

exempelvis baracker (Swärd, 2014). 

Detta innebär att de som idag arbetar inom Socialtjänsten möter tiggarna i sin profession och 

kanske kommer detta att ske i utökad omfattning. I det sociala arbetet är det viktigt att vi är 

medvetna om våra värderingar, åsikter och eventuella fördomar för att på ett rättvist sätt 

kunna bemöta de människor som är i behov. Med rättvist menar jag att bemötandet och 

beslutet ska vara jämlikt för alla de som söker ett liknade bistånd. 
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2. Kunskapsöversikt 

2:1 Fattigdom  
Människor i Sverige möter dagligen den extrema fattigdomen som kan vara tiggaren på gatan 

med en skylt som ber om pengar (Swärd, 2012). Det kan också vara Europas romer som inte 

har möjligheter att hitta drägliga arbetsvillkor. Vidare skriver Swärd (2012)  att fattiga och 

fattigdom är djupt inbäddad i vår kultur, politik och samhällsmoral och att vi alltid har 

diskuterat frågan. Den senaste tiden har man inte velat prata om fattigdom utan har använt sig 

av andra definitioner såsom låginkomsttagare, utsatt, marginalisera och utanförskap men att 

stommen i de olika definitionerna ändå är fattigdom. Fattigdom kan inte bara knytas till vissa 

grupper eller individer utan det handlar också om strukturella förhållanden eller mönster i 

samhället som exempelvis ojämlikhet, diskriminering av vissa grupper, bristande rättigheter 

med mera (Swärd, 2012).  

Att vara fattig utgör ett hot mot individens värdighet, då individen risker att råka ut för 

personer som inte ger individen den respekt som denne borde få (Swärd & Engelmark, 2012). 

Det finns tre dimensioner som styr fattigpolitik och uppfattningen om de fattiga och deras 

anspråk (Sunesson, 2012). De tre dimensionerna är de fattigas arbetsförhet, närheten 

geografiskt, etniskt och släktskapsmässigt mellan rik och fattig samt de fattigas 

undergivenhet. Med det menat till vilken grad den fattige försöker förändra fördelningen av 

välstånd i samhället eller passivt anpassar sig. Synen och förståelsen för den fattige beror dels 

på vilken arbetsmarknad som finns för tillfället, är det enkelt eller svårt att få arbete. Det beror 

också på om de fattiga bor i ens närområde och om man själv känner någon som är fattig ökar 

det människans vilja att hjälpa och förstå den fattige. Det spelar också roll om det finns några 

enstaka fattiga eller om det är en omfattande skara som anses som fattiga. När det handlar om 

enstaka individer tenderar människor att hjälpa till i större utsträckning men om det är allt för 

många kan de fattiga uppfattas som ett hot (Sunessson, 2012).  

2:2 Tiggeri som socialt problem 
Närhet och synlighet har betydelse för hur allvarligt vi uppfattar ett problem (Swärd 2014). 

Uppskattningsvis är de papperslösa i Sverige fler än de som tigger, de papperslösa lever också 

under svåra förhållanden men skapar inte samma uppmärksamhet. Vi oroas mer när 

problemen kommer nära oss än om de förekommer i en annan del av Europa (Swärd, 2014). 

Det finns olika typer av problematiska förhållanden menar Swärd (2014)  som har knutits till 

tiggare. Det handlar om att tiggarna far illa, att de fryser, blir utsatta för förnedring, att de 

utnyttjas i Sverige och att deras hemförhållanden i hemlandet är svåra. Frågor har även lyfts 

kring de strukturella åtgärder som verkar vara svåra att åtgärda i deras hemländer. År 2007 

blev länder som Rumänien och Bulgarien medlemsländer i EU, vilket bidrog till att dess 

medborgare fick större rörlighet inom Europa (Swärd, 2014). Tiggeri har behandlats på en 

internationell nivå på Europeiska agendan. EU-kommissionen har förutom sina strategier för 

att integrera romer och sina fattigdomsstrategier också satsat på konkreta projekt för romer, 

till exempel skolprojekt i Rumänien. Det har dock förekommit en debatt om att pengarna inte 

kommit fram på grund av korruption eller att projektet mött motstånd från den övriga 
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befolkningen. Många romer i Europa är idag fortfarande statslösa och äger inga 

identitetshandlingar (Swärd, 2014). 

Tiggeri ses som en ny företeelse och har då kopplats till EU-migranterna. Swärd (2014) 

hävdar att tiggeriet inte är någon ny företeelse. Han menar att det är många av de klassiska 

sociala problemen som fattigdom och hemlöshet som återkommer i historien men under lite 

andra förtecken. Det kan då uppfattas som nya och mer hotande eftersom de markerar ett stort 

avstånd mellan det önskade och oönskade. Utvecklade välfärdsstaters ambitioner om 

heltäckande trygghetssystem ställs mot företeelser som var vanliga i det gamla fattiga 

samhället. Swärd (2014) menar att dagens tiggeri berör många av de universella dilemman 

som alltid gällt i den här typen av problem, till exempel mellan tro, moral och vetande, 

gammalt och nytt, tvång och frihet, offer handlade subjekt och om man ska välja att se 

tiggarna som ett hot eller som en möjlighet (Swärd,2014). 

2:3 Romers historia 
Hazell (2011) skriver att de första romerna kom till Sverige på 1500-talet. Till en början tycks 

de inte ha möts med ovilja men några årtionden senare började myndigheter att inta en attityd 

som skulle förfölja dem i århundraden. Sverige skapade en mängd olika regler och lagar som 

gjorde det mycket svårt för romerna. Exempel på detta var att de inte fick förflytta sig längst 

vägarna utan att ha ett försörjningsbevis, om de ertappades ledde detta till tvångsarbete. 

Senare skapades en lag om att romer inte fick vistas i samma ort för länge samtidigt som 

myndigheter menade att det inte var bra för barnen att flytta omkring för mycket vilket ledde 

till att barn tvångsomhändertogs och fick bo i familjehem. Romernas kultur drabbades genom 

att de inte fick tala sitt språk i skolor och på institutioner. I media benämns romer som 

”tattare” och benämns i alla olika typer av negativa sammanhang exempelvis hur mycket 

pengar romer kostar samhället samt fördomar och myter kring romer har förstärks genom 

media (Hazell, 2011). Sverige har tvångsintagit romer till mentala sjukhus på grund av 

lösdriveri och tvångssteriliserat romer (Regeringskansliet, 2010).  

2:4 Romers situation  

Romer i Sverige lever under sämre förhållanden än genomsnittet endast på grund av att de är 

romer (SOU 2010:55). Romer nekas full tillgång till de sociala och ekonomiska rättigheterna. 

Romer har heller inte haft fullt tillgång till sina politiska och medborerliga rättigheter då 

romer i Sverige bara sedan någon generation kunnat rösta, delta i val samt via egna 

organisationer erbjudits dialog med statsmakten. Romer i Sverige är fattiga på både social och 

ekonomisk välfärd samt fattiga på makt och inflytande. Detta problem är orsakat av rasistiska 

strukturer (SOU 2010:55). 

Romer är Europas största minoritet (Regeringen, 2012). Cirka 10-12 miljoner av Europas 

medborgare är romer. En stor andel utsätts för fördomar, intolerans, diskriminering och social 

exkludering i det vardagliga livet. Sedan mars 2012 har alla medlemsstater i EU en nationell 

strategi för integrering av romer eller en motsvarande uppsättning strategiska åtgärder inom 

ramen för sin politik för social integrering. Medlemsstaterna har uppmanats att utifrån 

storleken på landets romska befolkning anta eller utveckla redan befintliga nationella 

strategier för romers integrering. Kommissionen utvärderar medlemsstaternas strategier och 
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följer upp medlemsstaternas arbete. Uppföljningen görs i samarbete med medlemsstaterna och 

bland annat nätverket national Roma Contact Points som några gånger per år samlar 

regeringstjänstemän från samtliga medlemsstater (Regeringen, 2012). 

Antiziganismen har djupa rötter i Europa (Regeringen, 2012). Många människor som aldrig 

har varit i kontakt mer romer eller resande lämnar gärna detaljerade och stereotypa 

beskrivningar om hur de ser ut och uppför sig. Offentliga ledare och opinionsbildare – såväl 

valda tjänstemän som andra – har öppet förtalat romer och resande med rasistisk eller 

stigmatiserande retorik. I vissa fall har dessa uttryck uppfattats som en uppmuntran till 

våldshandlingar mot romer (Regeringen, 2012). 

2:5 Europeiska Unionen (EU) 
Socialpolitik och sociala frågor har aldrig prioriterats av EU, varken då eller nu (Johansson, 

2012). År 1970 började EU att prata om sociala frågor och där startades olika reformer för att 

bekämpa fattigdomen i Europa. Då pratade man om att fattigdom inte endast kunde ses i 

termer av materiell deprivation utan att man skulle också prata om begränsningar i 

individernas möjligheter att delta i samhällsgemenskapen i stort. Johansson (2012) menar att 

reformerna som startades ville tillförsäkra en viss levnadsnivå för individer, motverka 

fattigdom och social utestängning. Fattigdomsprogrammen tog ett abrupt slut när mäktiga 

medlemsländer som Storbritannien , Danmark och Tyskland riktade kritik och röstade emot 

förslaget om ännu ett nytt fattigdomsprogram. Tidigare hade det funnits kritik men det var 

något som de lyckats lösa via förhandlingar. Denna gång gick fattigdomsprogrammet inte 

igenom (Johansson, 2012). 

Europeiska Unionen (EU) fattar år 2008 beslutet om att europeiska året 2010 ska bekämpa 

fattigdom och social utestängning, 31 skäl uppges till varför det europeiska året ska bekämpa 

fattigdom och social utestängning, ett av skälen är följande (EU, 2008):  

―Social exclusion damages the well-being of citizens, hampering their ability to express 

themselves and to participate in society. This aspect should therefore be given appropriate 

visibility in the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (hereinafter, the 

European Year).‖ 

Mål och riktlinjer sattes upp för att bekämpa fattigdom och social utestängning, ett av dessa 

var (EU, 2008): 

Commitment and concrete action — reiterating the strong political commitment of the EU 

and the Member States to make a decisive impact on the eradication of poverty and social 

exclusion and promoting this commitment and actions at all levels of governance. Building 

upon the achievements and potential of the OMC on Social Protection and Social Inclusion, 

the European Year will strengthen the political commitment, by focusing political attention on 

and mobilising all interested parties, in the prevention of and fight against poverty and social 

exclusion and give further impetus to the Member States’ and the European Union’s action in 

this field. 



 

6 
 

Sedan skulle varje land utforma ett eget mål utifrån riktlinjen. Sverige utformade följande mål 

(Johansson, 2012): 

‖… social delaktighet bör vara att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen 

kvinnor och män 20-64år som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), 

långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till väl under 14 procent 2020 ‖ 

3. Tidigare forskning 

3:1 Lagstiftning och reglering av tiggeri 
Adriaenssens  och  Hendrickxs (2011) studie från Bryssel presenterar och tillämpar en metod 

för att göra en uppskattning av tiggarnas inkomster. De anser att en sådan metod är viktig av 

tre skäl. Dels eftersom att det inte finns tidigare forskning som visar att tiggarnas inkomster är 

låga samt dels att tiggarna ofta framställs som kriminella med relativt goda ekonomiska 

resurser. Och slutligen för att lagstiftningen som begränsar eller förbjuder tiggeriet oftast 

grundar sig i antaganden om att tiggarna tillhör kriminella organiserade ligor.  

Studien visar att inkomsterna från tiggeri är så pass låga att det knappast lockar kriminella 

organisationer, inkomsten från tiggeri kan röra sig om cirka 70 kronor per dag.  Studien 

visade också att utländska tiggares inkomst per dag var betydligt mindre än en inhemsk 

tiggares inkomst(Adriaenssens & Hendrickx, 2011) . 

Adriaenssens och Hendrickx (2011) menar att reglera tiggeriet med utgångspunkt att bakom 

tiggeriet finns kriminella organisationer är att reglera ett problem som inte finns. De menar att 

trots att forskning visar på att tiggeri och kriminella organisationer sällan har en koppling 

fortsätter länder att reglera tiggeri av den orsaken. Regleringen drabbar endast de människor 

som tigger. De anser att det problem som faktiskt finns i tiggargruppen, särskilt de med 

romskt ursprung är deras oerhört låga levnadsstandard.  Tiggarna är i störst behov av socialt 

stöd och inte av lagstiftning (Adriaenssens och Hendrickx, 2011). 

3:2 Mötet med tiggaren 
McIntosh och Erskine (2000) undersöker allmänhetens erfarenheter och attityder kring att 

möta en tiggare. Deras utgångspunkt är att mötet med tiggaren är komplicerat då interaktionen 

mellan tiggare och den andra människan inte alltid är likvärdig och då normer kring 

skyldigheter är oklara vilket kan leda till misstänksamhet. De menar också att i mänskliga 

relationer där interaktion sker, sker också ett ömsesidigt utbyte, i mötet med tiggaren blir man 

tillfrågad att ge pengar utan att få något i utbyte. Mclntosh och Erskine (2000) gjorde 55 

djupintervjuer.  Tiggarens blotta närvaro gav upphov till ambivalens och mötet med tiggarna 

beskrevs som obekväm. Bristen på utbyte gav upphov till både ambivalens och irritation hos 

intervjupersonerna. Exempel på ambivalens var att intervjupersonerna pratade om hur de 

försökte mäta tiggarens äkthet, om tiggaren verkligen behövde pengar. Intervjupersonerna 

mätte detta på olika sätt men några exempel är hur tiggarens yttre såg ut, om tiggaren var 

smutsig var äktheten större än om tiggaren var ren och hade hela kläder. Någon intervjuperson 

påstod att denne kunde se i tiggarens ögon om den var i nöd på riktigt. Oavsett om 

intervjupersonerna gav eller inte gav vid ett specifikt tillfälle hade de argument för varför de 
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gav eller inte gav. Att ge kunde vara att man såg äktheten i tiggaren och att denne var i behov, 

medan att inte ge kunde vara motsatsen att intervjupersonen inte ansåg att tiggaren var i behov 

på riktigt. Det kunde även vara så att intervjupersonen ansåg att denne arbetade hårt och 

därför var berättigad att behålla sina pengar för sig själv. Slutsatsen är att mötet med tiggaren 

är väldigt komplicerat då människor inte riktigt vet vilka informella regler som gäller när man 

möter på en tiggare.  

Synen på orsaken till tiggeriet varierande mellan intervjupersonerna, de vacklade mellan att 

lägga skulden på individen till att se dem som offer för hur samhället ser ut. Beslutet om att ge 

eller inte ge är en sammanflätning av ekonomiska, sociala och moraliska överväganden som 

ofta bottnar i djup ambivalens gentemot tiggaren, som visar sig i både medkänsla och 

irritation gentemot de som tigger (McIntosh & Erskine, 2000). 

3:3 Moraliskt dilemma 
Muñoz och Potter (2014) skriver att tiggeri är en moralisk utmaning för samhället. Att ge eller 

att inte ge har blivit ett stort dilemma för människor. De har identifierat några av de 

mekanismer och strategiska överväganden som den potentiella givaren brottas med. Några av 

faktorerna som framkommer som påverkar givaren är givarens inkomster som påverkar 

storleken på det bidrag som hen är villig att ge, givarens individuella känsla av altruism, 

givarens bedömning av om tiggaren på riktigt är behövande samt givarens övergripande syn 

på tiggeri och tiggare. 

Muñoz och Potter (2014) menar också att staten och politik påverkar den potentiella givaren. 

De menar att beroende på hur en stats sociala välfärd ser ut också påverkar hur utbrett tiggeri 

är och kan bli. 

Enligt Radford (2002) finns det universella moraliska principer som vi använder oss av när vi 

ska fatta ett moraliskt beslut. Ibland kan två eller flera principer krocka med varandra och då 

gör vi ett övervägande över det minst onda. Radford (2002) menar att mötet med tiggaren 

utgör en rad olika moraliska dilemma för den potentiella givaren, där givaren beaktar en rad 

olika moraliska principer. Frågor som ska vi ge till tiggare, vem ska vi ge, när ska vi ge, 

uppkommer i mötet med tiggaren. Att endast utgå från moraliska principer och vetenskap i 

mötet med tiggaren är omöjligt enligt Radford (2002). Han menar att det logiska enligt 

vetenskap för givaren är att inte ge men att det då skulle vara ett omoraliskt beslut av givaren 

(Radford, 2002). 

3:4 Social utslagning 
Kennedy och Fitzpatrick (2001) menar att hemlöshet som i att en människa sover utomhus 

och tiggeri ofta hör samman. Studien äger rum i Glasgow och Edinburgh, två stora städer i 

Skottland. De säger att tiggeriet diskuteras mycket och ofta i media. Hemlöshet har det 

forskats om väldigt mycket men själva tiggeriet i sig är inte lika väl utforskat område. 

Kennedy och Fitzpatrick (2001) kommer fram till att hemlöshet som i att sova utomhus och 

tiggeri ofta går hand i hand, deras studie visar att så gott som alla intervjupersoner har gjort 

båda delarna kontinuerligt. En av anledningarna till att intervjupersonerna tiggde var att det 

var ett lagligt sätt att få pengar, medan det finns andra mindre attraktiva sätt som dessutom är 
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kriminella handlingar. Studien visar också att sova utomhus innebär en rad risker såsom 

sexuella övergrepp, fysiskt våld med mera. Kennedy och Fitzpatrick (2001) menar att 

hemlöshet och tiggeri handlar om social utslagning. Med social utslagning menar de att 

personernas livschanser är begränsade, att de handlar om en långvarig fattigdom som är svår 

att ta sig ur. Vidare beskriver de att social utslagning tenderar att öka i vissa typer av förorter 

och för vissa sociala grupper. De menar att för att få bukt med hemlöshet och tiggeri måste 

den sociala integreringen öka, man måste politiskt vilja göra en förändring och förbättring för 

dessa människor. Kennedy och Fitzpatrick (2001) visar på olika möjliga förslag såsom 

boendepaket med stöd, behandling och främst resurser från staten för att kunna minska den 

sociala utslagningen och därmed öka den sociala integreringen. 

4. Metod och tillvägagångssätt 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie då intresset ligger i att få en fördjupad kunskap av 

enskilda personers attityder och förhållningssätt till tiggeri och människan som tigger, snarare 

än en ytlig, som innebär en chans att se det sociala fenomenet på djupet vilket kan bidra till 

kunskapsutveckling (Dahlgren & Sauer, 2009). Studien har en induktiv ansats, vilket innebär 

att man utifrån enstaka iakttagelser försöker arbeta sig fram till mer generella föreställningar 

om ett fenomen (Daglgren & Sauer, 2009). Studien är inspirerad av grundad teori när det 

kommer till den induktiva ansatsen och hanteringen av data och analys.   

4:1 Urval  
För att få tag på intervjupersoner bestämde jag mig att för att söka en lämplig facebookgrupp 

där jag kunde skicka ut min förfrågan. Jag hittade då gruppen ”Pite”, där 6773 personer vid 

tillfället var medlemmar Gruppen används för att skicka ut en fråga om vad som helst, 

informera om vad som händer i Piteå eller annan information som man tror kan vara till hjälp 

för andra som är bosatta i Piteå. Jag skrev ett inlägg i den gruppen med kortfattad information 

om mig och syftet med min C-uppsats och frågar öppet om någon vill delta i en intervju 

(Bilaga 1). Det kriterium som jag satt upp för att få delta i en intervju är att intervjupersonen 

ska ha stött på/träffat/mött tiggeri och tiggare i Piteå stad det senaste året. Dalen (2008) 

beskriver att kriterium för att fånga den önskade målgruppen kan vara nödvändig, speciellt 

när det kommer till kvalitativa studier.  Det var person som anmälde sitt intresse för intervju 

och som uppfyllde kriteriet. Vi bestämde träff hemma hos hen för att genomföra intervjun.  

Då det endast var en person som anmälde sitt intresse via facebook, bestämde jag mig på 

grund av tidsbrist att tillfråga bekantas bekanta. Där hittade jag ytterligare tre intervjupersoner 

som samtliga uppfyllde kriteriet. Två av dessa intervjupersoner träffade jag i deras hem och 

den tredje träffade jag hemma hos mig. Jag valde att tillfråga alla mina intervjupersoner 

vilken plats som kändes mest bekväm för dem att träffas på.   

Dahlgren och Sauer (2009) skriver att i kvalitativa studier är variation på intervjupersonerna 

viktiga. Variationen bygger på en önskan om att få tillgång till olika människors erfarenheter 

och upplevelser av ett givet fenomen (Dahlgren & Sauer, 2009). Jag har intervjuat en man och 

tre kvinnor, där tre av intervjupersonerna var mellan 25-29 år och den fjärde intervjupersonen 

var 43 år. Så en viss variation gällande kön och ålder finns. Givetvis finns det ännu fler 
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faktorer som skulle ha kunnat leda till variation som jag hade kunnat efterfråga. Jag hade 

kunnat tillfråga intervjupersonerna om utbildningsnivå, yrke, bakgrund med mera för att 

tillförsäkra en ytterligare variation men jag ansåg att utifrån tidsbrist och svårigheterna med 

att få ihop intervjupersoner så fick en viss variation av kön och ålder vara tillräckligt. Detta är 

något som direkt påverkar generaliserbarheten, och andra sidan så är det de enskilda 

personernas berättelser som ska ligga i fokus och hur vida den enskilda personens berättelse 

är generaliserbar är osäker. Dahlgren och Sauer (2009) menar att genom intervjuer kan man få 

en djupare förståelse för ett fenomen än bara ytan. Med djupare förståelse menar jag att i en 

intervju får man tillgång till en enskild persons tankar på en djupare nivå än vid exempelvis 

en enkät. 

Intervjuperson A 

(Anna) 

Intervjuperson B 

(Bea) 

Intervjuperson C 

(Carl) 

Intervjuperson D 

(Disa) 

43 år 25 år 29år 25 år 

Kvinna Kvinna Man Kvinna 

 

Kvale och Brinkmann (2011) menar att antalet intervjupersoner i en kvalitativ studie 

egentligen är oviktigt. Det viktiga är att forskaren får svar på sitt syfte och sina 

frågeställningar. Man får intervjua till man känner att man fått sitt syfte och sina 

frågeställningar besvarade (Kvale & Brinkmann, 2011). Jag anser att de fyra 

intervjupersonernas berättelser kunde besvara mitt syfte och mina frågeställningar. 

4:2 Datainsamling  
Jag genomförde fyra semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju är strukturerad med 

frågor som inte alltid behöver komma i samma följd, samt som har öppnare frågor vilket leder 

till att intervjupersonerna mer öppet och fritt kan berätta, samt möjligheten för mig som 

intervjuare att kunna ställa följdfrågor när jag ansåg att det var viktigt (Bryman, 2011). Jag 

utformade en intervjuguide där fyra olika teman fick vara utgångspunkten (Bilaga 2). Jag 

hade syftet och frågeställningarna framför mig när jag utarbetade de olika temana som skulle 

ingå i intervjuguiden för att försäkra mig om att ställa relevanta frågor som skulle kunna svara 

till mitt syfte (Dalen, 2008). För att förbereda mig och öka min kunskap inför intervjuerna 

valde jag att läsa ur Steinar Kvale och Svend Brinkmanns bok ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun” från 2011. Dels för att få en bättre förståelse hur jag som nybörjare inom 

forskning ska ställa relevanta frågor men också för att öka min kunskap kring hur det är att 

vara intervjuare.  

Dalen (2008) rekommenderar att man använder någon typ av ljudupptagning när man 

genomför kvalitativa intervjuer, eftersom det är viktigt att få med informanternas egna ord. 

Jag valde därför att göra ljudupptagningar på samtliga av mina intervjuer, dels för att 

intervjupersonens egna ord med säkerhet skulle komma med och då att analysen av 

intervjupersonernas ord och berättelser skulle bli så riktiga som möjligt. Jag valde också att 

göra ljudupptagningar på intervjuerna för att jag aktivt skulle kunna sätta mitt fokus på 

intervjupersonen och lyssna aktivt, för att inte missa viktiga vägskäl i samtalet, så att jag 

skulle hinna fånga upp eventuella relevanta följdfrågor som kunde leda oss vidare i samtalet. 

Intervjuerna varade mellan 40 – 60 minuter. 



 

10 
 

Jag har använt mig av SOC-index, artikelsök, Ebsco och google för att hitta artiklar, 

vetenskpliga artiklar och rapporter. Vid de tillfällen jag sökt vetenskapliga artiklar har jag 

klickat in ”peer rewiewed”, för att säkerställa att de är just vetenskapliga. De sökord jag 

använt mig av och som gett träffar är: Tiggare, tiggeri, romer, begging, beggers, beggars och 

giving beggers. 

4:3 Analysmetod  
Studien är av induktiv ansats där ambitionen inte ligger i att utgå från en hypotes eller en teori 

som ska testas, utan intresset  ligger i att undersöka och analyser förutsättningslöst.  Sättet att 

analysera datamaterialet  är inspirerat av grundad teori. Syftet med grundad teori är inte att 

pröva en redan existerande teori utan att utveckla teori på ett induktivt sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2011).  

Dalen (2008) skriver att det är viktigt att forskaren själv gör transkriberingen eftersom det är 

en process som ger hen en unik chans att lära känna sin data. Jag transkriberade samtliga av 

mina intervjuer själv och kunde redan där se mönster i intervjupersonernas berättelser. Efter 

transkriberingen läste jag igenom intervjuerna flera gånger och tog sedan ut meningsbärande 

ord som blev en kod. En kod är en benämning på ett eller flera ord som identifiera en enhet 

(Fejes & Thornberg, 2012). Efter att samtliga intervjuer var kodade, letade jag efter samband 

mellan koderna. För att hitta samband ställde jag mig frågorna; vilka koder hör ihop och vad 

säger dom mig? Kodning är en process där man bryter ner, undersöker, jämför, begripliggör 

och kategoriserar data. Den kvalitativa analysen består i att hitta relationer till andra koder, 

kontexten och handlingskonsekvenserna (Kvale & Brinkmann, 2011). Mönster började synas 

och de koder som hörde ihop sattes samman som skapade en underkategori. Vissa 

underkategorier hörde ihop med varandra och bildade slutligen en övergripande kategori.  

Kategori Synen på 

tiggeri 

Synen på tiggaren Mötet med tiggaren Att ge eller att inte ge 

Underkategori Organiserat 

Ansvar 

Förändring 

Lösningar 

Utsatthet 

Ursprung 

Situation 

Förhållningssätt 

Skuldkänslor 

Medlidande 

Ansvar 

Interaktion  
Tiggarens bemötande 

Yttre påverkan 

Övervägande att ge 

Övervägande att inte ge 

Känslor 

Alternativ 

Ambivalens 

 

Målet är att utveckla kategorier som fångar de studerade erfarenheter och handlingarna fullt 

ut, man jämför hela tiden data på jakt efter likheter och olikheter (Kvale. Brinkmann, 2011). 

Likheter och olikheter i intervjupersonernas berättelser började att synas mer tydligt efter att 

jag läst igenom materialet och koderna flera gånger. 

Intervjucitat ger läsaren ett intryck av intervjuns innehåll (Kvale & Brinkmann, 2011).  För att 

presentera resultatet på ett enkelt och begripligt sätt, där läsaren också får en liten känsla och 

inblick i intervjuerna valde jag att använda mig av intervjucitat. Intervjucitat kan på ett bra 

sätt belysa både likheter men också skillnader. Jag anser att det blir mer äkthet i studien när 

intervjupersonernas egna ord får finnas med och tala. Resultatdelen är indelade i de 
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övergripande kategorierna med undantag för en ytterligare kategori som heter Ansvar och 

lösning. Dessa var underkategorier till synen på tiggeri, jag valde att presentera dessa två 

underkategorier i ett enskilt kapitel i resultat delen för att det skulle bli bättre struktur och mer 

lättläst för läsaren. 

I analysen presenteras det mest väsentliga i vad som framkom i intervjuerna samt eventuella 

kopplingar till den tidigare forskningen för att analyser likheter och olikheter som 

framkommit. 

4:4 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet handlar om forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet, den behandlas 

oftast i relationen om frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av 

andra forskare. Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar 

under en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare. Intervjuarens 

reliabilitet diskuteras särskilt i relation till ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2011). Jag har 

gjort mitt yttersta för att inte ställa ledande frågor till intervjupersonerna, då mitt intresse 

ligger i att de fritt och öppet ska kunna reflektera kring det valda ämnet. 

Med validitet menas sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande. En giltig slutsats är 

korrekt härledd och ett giltigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och 

övertygande. Samt till vilken utsträckning metoden undersöker vad den är avsedd att 

undersöka det vill säga speglar observationer och samtal det fenomen som man vill undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2011). Jag har konstant genom denna studie frågat mig om syftet och 

frågeställningarna kan bli besvarade genom de teman/frågor jag valt att ställa till 

intervjupersonerna likaså huruvida de artiklar jag valt är relevant för min studie. 

4:5 Etiska överväganden 
Under hela studiens gång har jag haft de etiska aspekterna i bakhuvudet, både i utformning av 

syfte och frågeställningarna till metod och analys.  

Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna deltar helt frivilligt och kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Deltagarna bör informeras om syfte och procedurerna i 

forskningsprojektet (Kvale & Brinkmann, 2011). När jag skrev ut min förfrågan på facebook 

var jag tydlig med studiens syfte och att intervjun var helt frivillig och bad de som kunde vara 

intresserade att skriva till mig via ett personligt meddelande  (Bilaga 1). Intervjupersonen 

skrev till mig via personligt meddelande där jag återigen informerade om syftet med studien, 

hur intervjun skulle gå till och vad som händer efter intervjun samt att man som 

intervjuperson kan avbryta sin medmedverkan när man vill. Till samtliga intervjupersoner 

lämnade jag ett brev med information om studiens syfte, konfidentialitet och deras rätt att 

avbryta sin medverkan (Bilaga 3). 

Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar deltagarna i 

undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2011). Jag har informerat 

intervjupersonerna om att deras identitet kommer att behandlas konfidentiellt och att det 

endast kommer vara jag som forskare som vet deras identitet. Jag har säkerställt detta genom 

att vara ensam i transkriberingen, så ingen annan skulle ha möjlighet att lyssna till bandet.  
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Jag också kommer att radera ljudupptagningen när studien är färdig. Jag har döpt 

transkriberingstexten till ”intervjuperson 1,2,3 och 4”. Då endast jag kommer ihåg 

ordningsföljden på intervjuerna och vet vilka intervjupersonerna är. Sedan i själva 

redovisningen av metod och resultat har jag valt figurerade namn för att säkerställa 

konfidentialitet.  

Intervjupersonerna är informerade om att intervjuerna endast kommer att användas till denna 

studie.  

Ett av de mest förekommande och centrala begrepp i denna studie är tiggare. Jag har funderat 

kring lämpligheten av att använda mig av ordet tiggare. Min tveksamhet i användandet av 

ordet tiggare ligger i att ordet i sig kan ha en negativ förankring samt kan vara 

stigmatiserande. Jag har även funderat kring att ordet tiggare ofta kopplas till romer, vilket 

skulle kunna bidra till en ökad stigmatisering, detta är något som jag verkligen vill undvika. 

Jag har slutligen ändå valt att använda mig av ordet tiggare just för att det är ett vedertaget 

begrepp som är känt av alla, och det är ett enklare ord att använda sig av rent skrivtekniskt än 

en förklaring som exempelvis en människa som ber en om medel. Men min medvetenhet 

kring komplexiteten med begreppet finns och jag har inför varje intervju förklarat vad jag 

menar med begreppen tiggeri och tiggaren. Där jag hänvisar tiggeriet för min studie till 

gatutiggeri, där en person befinner sig på en offentlig plats och ber främlingar om medel. 

Tiggare har jag beskrivit som en människa som ber främlingar om medel. Detta för att 

synliggöra människa och inte bara se människa som en tiggare. 

5. Resultat 

5:1 Synen på tiggeri 

Samtliga intervjupersoner upplevde att tiggeriet i Piteå på något sätt var ett nytt fenomen, eller 

som två av intervjuerpersonerna beskrev det som ett nygammalt fenomen. De menar då att 

tiggeriet alltid har funnits i Sverige men att det var länge sedan man på offentliga platser 

kunde se tiggeri i Piteå. Bea upplevde också att tiggeriet hade förändrats. 

‖Jag tror min bild av tiggaren har förändrats. För förut när man var yngre stötte man på, det 

kunde stå någon som tiggde ibland, men det var mest i Stockholm. Så nu bilden av tiggaren i 

Pite tänker jag typ mycket från.. romer,  dom kommer från ett annat land./…/ Tiggeri kanske 

såg annorlunda ut, då var det typ pengarna kan gå till droger och alkohol. /…/ Jag har bilden 

av att det är mycket romer, då tycker jag inte jag får bilden av att det går till droger och 

alkohol.‖ (Bea) 

Tre av intervjupersoner var i början av intervjuerna tveksamma eller ansåg inte att tiggeriet i 

Piteå var sammankopplat med kriminella ligor, som det pratats om i media. Carl trodde att det 

fanns organisationer bakom tiggarna. 

‖För jag tror ju att det finns någon form av organisation bakom, eller några olika typer. /…/ 

Dels finns det dom som hjälper dom hit, sen tror jag också att det finns, dom mörkare 

organisationerna, som mer spelar på deras olycka som tar ganska mycket pengar.‖ (Carl) 
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När intervjupersonerna resonerade kring eventuella ligor kom ändå samtliga intervjupersoner 

fram till att de ändå i någon mån kunde tänka sig att det fanns någon typ av liga. 

Intervjupersonerna valde att använda olika begrepp som organisation, nätverk och ligor. Alla 

intervjupersoner ansåg att eventuella kriminella ligor utnyttjade människor som var i en utsatt 

situation för egen vinning, ekonomisk vinning. Carl och Disa menade om så är fallet skulle 

det då kunna handla om människohandel. Alla intervjupersonerna pratade också om att 

resorna till Sverige måste vara väldigt dyra för tiggarna. Detta medförde att 

intervjupersonerna kunde tänka sig att det ändå fanns någon typ av organisation som antingen 

hade goda motiv att hjälpa människor eller en organisation där syftet var att tjäna pengar på 

utsatta personer. Anna och Carl jämställde det med bärplockning för thailändare.  

‖Jag ser det lite som thailändarna som kommer och plockar bär, du vet dom har blivit 

lovande en massa, att dom ska tjäna en massa pengar. /…/ Men så har dom inte ens råd med 

resan hem.. det är vad jag tror ungefär har hänt.‖ (Anna) 

Genomgående under samtal kring eventuella ligor var intervjupersonerna ambivalenta på det 

sätt att de genomgående gav motstridiga tankar. Samtliga intervjupersoner var också noga 

med att vid flera tillfällen uttrycka att de egentligen inte visst huruvida det fanns ligor eller ej. 

‖Jag vet inte hur uppstyrt det är.. men jag tror det finns. Någon slags organisation bakom, 

hur det ser ut vet jag inte. /…/ Jag ogillar att säga ordet liga egentligen eftersom jag inte vet 

något om det, och då låter det på nått vis att dom är så kriminella. /…/ Men jag tror, jag kan 

tänka mig att dom är utnyttjade av någon.‖ (Disa) 

Tre av intervjupersonerna trodde inte att tiggarna tjänade speciellt mycket pengar att 

kriminella ligor egentligen skulle vara intresserade av dem.  

‖Att dom skulle stå och tjäna flera tusen per dag det tror jag inte.. inte när man ser hur få 

som faktiskt ger pengar.‖ (Bea) 

Carl kunde tänka sig att tiggarna kunde tjäna en del pengar lite beroende på vilket plats och 

placeringen tiggaren befann sig på. 

‖Om det nu är sant det som skrivits i media, så verkar det ju handla om ganska stora pengar 

på vissa platser, och att dom får sitta på vissa platser, att det är någon hävdar ägande rätt av 

vissa delar av stan, om det är sant, vilket inte skulle vara helt omöjligt är det ju ännu mer 

förjävligt.‖ (Carl) 

5:2 Synen på tiggaren 
Samtliga intervjupersoner ansåg att tiggarna i Piteå inte var födda och uppväxta i Sverige. 

Ingen intervjuperson visste säkert och hade inte pratat med tiggarna i Piteå om deras ursprung 

men deras gissning var Rumänien och Öststaterna samt att det kunde handla om romer, deras 

gissningar uttryckte de kom från vad de sett och hört från media.  

Intervjupersonerna gav en samstämmig bild av hur de tror att tiggarens livssituation ser ut. En 

människa i en väldigt utsatt situation där möjligheten att försörja sig själv i sitt hemland inte 

existerade. Att arbete inte var en möjlig lösning då det inte fanns arbete för tiggaren i 
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hemlandet. Att det i hemlandet inte fanns tillgång till socialt stöd, skyddsnät och trygghet. 

Samtliga intervjupersoner såg tiggaren som en människa i nöd, en människa som tigger på 

grund av fattiga förhållanden och för att överleva. Tre av intervjupersonerna pratade också om 

att romer är en extra utsatt folkgrupp, vilket skulle kunna bidra till att det är just romer som 

till stor andel tigger.    

‖Jag har bilden av att det är mycket romer, och dom har ju alltid varit en väldigt förföljd 

folkgrupp. /…/ Det är ju inte bara Rumänien utan dom flesta länder som romer är i har 

problem att faktiskt bli en accepterad del av samhället på grund av att det är så mycket 

förutfattade meningar.‖ (Bea) 

Alla intervjupersoner anser att tiggeriet är tiggarens sista och enda utväg, att de tigger i 

desperation för att överleva. Ingen av intervjupersonerna tror att tiggaren egentligen vill tigga, 

om det fanns andra alternativ tror intervjupersonerna att tiggaren skulle välja det i stället. 

Ingen av intervjupersonerna tror att tiggaren tjänar mycket pengar och blir rik av tiggeriet. 

Intervjupersonerna pratar om att det är situationen, omständigheterna och bristerna i 

hemlandets sociala stöd som tvingar tiggaren att tigga. Intervjupersonerna menar att det är ett 

lagligt sätt att överleva. 

5:3 Mötet med tiggaren 
Samtliga intervjupersoner uttryckte stort medlidande över tiggarnas situation. Mötet med 

tiggaren upplevdes av tre av intervjupersonerna som ett jobbigt och obekvämt möte. 

Intervjupersonernas ambivalens visade sig i tanke, känslor och handlingar som inte alltid 

matchade varandra. Anna sa att hon försökte att undvika och ignorera tiggarna genom att inte 

titta eller hälsa på dem, samtidigt som hon hade svårt för att faktiskt ignorera dem. Hon 

försökte att själv inte initiera till ögonkontakt eller hälsningar, men om tiggaren letade efter 

ögonkontakt eller hälsade, tittade och hälsade hon tillbaka, för att hon ansåg att det annars 

skulle vara otrevligt. Hon menade också att hon vill ignorera dem både för sin egen skull och 

för deras, dels för att det blev så jobbigt för henne men också för att inte väcka tiggarens hopp 

när hon ändå visste att hon inte hade något att ge dem.  

Disa upplevde inte alls mötet med tiggaren som obekvämt, till viss del jobbig på grund av att 

det kändes jobbigt att en människa behöver sitta och be andra om pengar. Disa har en tydlig 

strategi för hur hon skulle förhålla sig i mötet med tiggaren, hon hälsar alltid och skapar alltid 

ögonkontakt när det är möjligt. Förutom att se människan så hade hon ytterligare ett till motiv 

till sitt förhållningssätt. 

‖Det viktigaste är ju att jag ser människan men också att jag på nått sätt vill signalera till 

omgivningen att.. att jag ser dom här människorna eftersom jag vet att det finns så otroligt 

mycket hat.‖ (Disa) 

Bea initierade inte kontakt men om tiggaren initierade kontakt hälsade eller tittade 

intervjupersonen tillbaka. Bea får känslor av skuld i mötet med tiggare av flera orsaker. 

‖Jag tycker alltid att man känner skuld. /…/ Men det är väl det att man anser att man själv 

har det ganska bra, att det är väldigt långt till att jag skulle sitta och tigga på gatan /…/ Jag 
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tror väl att det är det och att man inte ger fastän man kanske skulle kunna ge, man borde ge 

mer.‖ (Bea) 

Att tiggaren kommer fram till intervjupersonerna är för tre av dem jobbigt och obehagligt, där 

de känner att de blir pressade till att ge något och att det inte längre har någon valmöjlighet. 

Samtliga tre anser att det blir ett mer negativt möte där de blir mindre benägna att ge något till 

tiggaren. Carl känner att hans känslor inför att tiggaren kommer fram känns paradoxala.  

‖Känns ju paradoxalt om någon sitter och tigger och verkligen behöver hjälp känns det ju 

som att dom borde gå fram och be om hjälp. För mig så blir det en obekvämare situation om 

någon kommer fram till mig.‖ (Carl) 

Bea har upplevt situationer där tiggaren har kommit fram till henne och varit väldigt påstridig 

där hon har känt och upplevt att tiggaren inte har accepterat hennes nej, vilket Bea har upplevt 

som både irriterande och obehagligt.  

Disa tycker inte att det är varken jobbigt eller obehagligt att tiggaren kommer fram till henne 

och hon kan se att hennes maktposition är större när tiggaren sitter ner. 

‖När dom sitter ner med sin mugg så blir det ju mer på mitt intiativ, att det är jag som väljer 

att ta ögonkontakt. Dom söker ju liksom allas ögonkontakt, men det är ju lättare då jag har ju 

ett val, att ignorera eller bemöta. /…/ Men det klart man blir ju mer i en maktposition när det 

är en person som sitter ner för att då blir det på nått vis jag som initierar kontakt och det är 

jag som bestämmer hur den kontakten ska se ut.‖ (Disa) 

Intervjupersonerna känner ett större ansvar både att bemöta tiggaren men också att ge något 

när de är möter tiggaren ensam på exempelvis gågatan gentemot om det är fler människor som 

går förbi tiggaren. 

5:4 Att ge eller att inte ge  
Carl och Bea uppgav att de väldigt sällan brukar ge pengar eller annat till tiggaren. Anna 

uppgav att hon aldrig ger numer, hon sa dock att det har förekommit förut att hon har gett men 

att hon numer har beslutat sig för att inte ge. Carl, Bea och Disa uppger att lösa pengar är av 

stor betydelse för om de ger eller inte ger. 

Carl och Bea säger att när de väl har lösa pengar på sig så är det slumpen som avgör om de 

ger eller inte ger samt vem de ger till. De kan inte se något mönster i sitt givande, som de 

också förklarar är väldigt sällan förekommande. Disa säger att hon alltid ger pengar om hon 

har lösa pengar på sig. Disas förhållningssätt har olika orsaker. 

 

‖Det är mer symboliskt. /…/ Det handlar nog inte så mycket om pengar i sig. Det är så små 

pengar, det handlar nog mer om den kontakten, att jag på nått sätt vill uppmärksamma.. /…/ 

Det är ju rent egoistiskt på nått sätt. För att det ger ju mig någonting, mig känslan av att jag i 

alla fall har uppmärksammat personen å det känns ju på nått vis bättre för mig, än att välja 

att inte göra någonting, att inte ge.‖ (Disa) 
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När Disa inte ger är det endast på grund av att hon inte har lösa kontakter på sig. För de andra 

intervjupersonerna är det hela mycket mer komplicerat och många ambivalenta känslor dyker 

upp. Bea uppger att hon aldrig skulle ge om hon tyckte att tiggaren verkade berusad. Bea 

uppger också att hon har upplevt en typ av grupptryck av andra i frågan om att ge eller att inte 

ge. Bea menar att det kan anses som fel att ge pengar till en tiggare vilket är ett övervägande 

hon gör, om hon ger pengar kan någon i omgivningen att reagera på hennes val och 

klassificera det som ett felaktigt val av henne att ge pengar. Bea tror att hon själv skulle vara 

mer benägen att ge om hon såg att fler gav då skulle det för henne känns rätt och okej att ge. 

Bea beskriver det som ett slags grupptryck. 

‖Det här just det, ska man ge eller inte ge, typ folk kan bli arga om man ger. /…/ Då blir det 

ju som negativt, att ge.‖ (Bea) 

Bea beskriver att hon vid ett flertal tillfällen lyssnat till diskussioner bland olika människor 

och att varje gång kommer någon med åsikten att man inte ska ge för att man inte vet vart 

pengarna går samt att det handlar om kriminella ligor. Bea själv känner sig osäker kring vart 

pengarna går, hon känner sig dock tveksam till att det skulle handla om kriminella ligor när 

hon tänker att det ofta kan handla om romer som är en utsatt grupp. Bea tror att anledningen 

till att man pratar om kriminella ligor är dels för att försvara att man själv inte ger, vilket gör 

det lättare för henne att inte ge. Bea anser att man oftast har pengar att ge och att det handlar 

om viljan att ge. Bea tror att anledning till att hon själv sällan ger är en vana, något hon är 

uppväxt med, då tiggeriet såg annorlunda ut, då skulle man inte ge för att det endast gick till 

alkohol och droger vilket Bea inte tänker är den nuvarande situationen. Beas känslor kring att 

inte ge är väldigt ambivalenta då hon dels tar upp att hon inte ger för att hon inte vet vart 

pengarna går samtidigt som hon säger att hon egentligen inte tror att pengarna går till 

kriminella ligor och att tiggarnas inkomst inte kan vara så stor. 

Carl vill gärna ge när han har lösa pengar. Han anser att det är viktigt att hjälpa människor i 

samhället. Carl tycker att hans sinnesstämning påverkar om han ger eller inte. Han säger att 

om han är stressad eller på dåligt humör är han mindre benägen att ge. Carl menar också att 

tiggarens uppträdande har betydelse för om han kommer att ge. 

‖Jag har sett tiggare som känns mer arroganta på något vänster, å då känns det inte riktigt 

som att dom är i samma beroendeställning som dom som faktiskt ser mig i ögonen och ber om 

hjälp, det känns mer som att då är det på riktigt. /…/ Dom som knappt tittar på en, dom bara 

mumlar någon fras på knackig svenska, det känns inte seriöst på samma sätt. Dom känner 

man som inget behov av att man skulle hjälpa, för dom verkar inte behöva hjälp.‖ (Carl) 

Carl känner sig samtidigt tveksam och ambivalent då han inte vill tro och egentligen inte tror 

att det finns tiggare som sitter på gatan och ber som inte behöver det. Samtidigt som Carl ändå 

säger att vissa tiggare inte känns seriösa. Carl har upplevt många diskussioner där andra 

människor menar att tiggarna egentligen inte är behövande och dessutom skulle vara 

otacksamma exempelvis att de inte tar emot mat alternativt tar emot maten för att sedan 

slänga bort den. Carl hade nyligen varit i en sådan diskussion när han mötte en tiggare utanför 

en matvaruaffär, Carl bestämde sig för att se hur det förhåll sig, så han köpte mat inne i 

mataffären för att sedan ge det till tiggaren för att se hur denne skulle reagera.  
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‖Så jag köpte en burk mat åt dom för att se om han skulle ta emot den och hur han skulle 

reagera och.. han verkade ju tacksam för det så att.. så det stärker ju min tro att det inte bara 

är.. att dom inte är organiserade och lurar oss på pengar. ‖(Carl) 

Anna brukar aldrig ge pengar då hon inte har möjlighet, ekonomisk möjlighet. Anna uttrycker 

att om hon skulle ge skulle hon hamna i konflikt kring vem som hon skulle ge. Anna skulle 

hellre vilja ge till någon organisation som rättvist delar ut till de som är behövande. Anna 

menar att ge tiggare pengar är inte rätt sätt att hjälpa. 

5:5 Ansvar och lösningar 
Samtliga intervjupersoner menar att alla har ett medmänskligt ansvar för tiggarnas situation. 

Sedan måste kommunerna, politikerna och staten ta sitt ansvar också. Anna pratar om ideella 

organisationer som ett bra sätt att lösa de akuta behoven såsom kläder och mat. 

Intervjupersonerna menar att en hållbar och långsiktig lösning måste till i hemlandet. 

‖Jag får då bilden om man lämnar sin familj för att tigga, har man ändå en förhoppning om 

att stanna kvar där.‖  (Carl) 

Disa är först inne på att hela familjerna borde kunna få stanna i Sverige, få en bostad och 

sysselsättning. Samtidigt som Disa tänker att det kanske inte är vad familjer själva vill. 

‖Man tänker ju oftast att oavsett anledning att man kommer till Sverige så är den allmänna 

tanken att dom vill vara här men oftast så är det ju inte så. Dom vill ju vara i sina familjer 

och dom vill vara i sina hemländer och dom har kommit hit för att dom inte har något annat 

val.‖ (Disa) 

Disa menar att Sverige måste ta reda mer på vilka tiggarna är, vilka förutsättningar som dom 

har, var dom bor när dom är i Sverige och försöka att ordna något typ av skydd för dom. 

Skyddet skulle då bestå av att de har tillgång till mat och husrum.  

Hemländerna måste utöka sitt sociala skyddsnät men också att stoppa utfrysningen av 

medborgarna i hemländerna ansåg intervjupersonerna. Carl, Bea och Anna menade att EU 

borde kunde sätta hårdare krav på sina medlemsländer för att försöka förhindra social 

utfrysning av romer. Disa hade en lägre tilltro till EU. 

‖Det händer ju inte så mycket. /…/ Så det blir intressant och se hur EU kommer att, hur man 

kommer att hantera frågan överhuvudtaget. Det beror ju på vilka, om man ser till EU nu så 

sitter det ganska många nationalistiska makter och det är ju lite skrämmande.‖ (Disa) 

Anna menar att diplomati måste till för att stöta på länderna i Europa som inte tar hand om 

sina medborgare.  

Ingen av intervjupersonen tyckte att förbjuda tiggeriet skulle vara en rimlig eller möjlig 

lösning på det sociala problemet. 

‖Typ i gallerior tar dom bort parkbänkar, sittplatser, allmänna sittplatser, bara för att dom 

inte vill att typ en uteliggare eller alkoholister ska sitta där. Om man tar bort den så syns dom 

ju inte, men det löser ju inte problemet, då går dom någon annanstans där det inte syns. 
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Problemet fortsätter, bara det att alla människor som går och handlar och konsumerar och 

har pengar inte ser problemet. Det blir ju som en fasad som man sätter upp och bakom där så 

får människorna som inte passar in vara.‖ (Bea) 

6. Analys och diskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka och analysera enskilda personers attityder och 

förhållningssätt till tiggeri och tiggaren. I de intervjuer som gjorts har intervjupersonernas 

attityder men också förhållningssätt kommit fram. Det mest framträdande i intervjuerna var 

den osäkerhet och ambivalens som intervjupersonerna kände inför tiggeri och själva mötet 

med tiggaren. 

Intervjupersonerna gav en liknande bild av vem de trodde tiggaren var. Deras bild var en 

väldigt fattig människa som gör vad den kan för att överleva och försörja sin familj. Samma 

bild som Swärd (2011) beskriver som extrem fattigdom. Intervjupersonerna visste inte helt 

säkert vart tiggarna kom ifrån men samtliga utgick från den bild som presenterats i media, 

vilket utgjorde deras svar att tiggarna kommer från öststaterna som exempelvis Rumänien och 

Bulgarien. Samt var intervjupersonernas uppfattning att tiggarna i Sverige till stor del var 

romer, där intervjupersonerna pekade på att romer är en extra utsatt grupp både i Sverige och i 

Europa. Vilket Adriaenssen och Hendrickx (2011) också hävdar, att den romska gruppen är 

extra utsatt.  

Intervjupersonerna uttryckte flera gånger att oavsett om det handlade om tiggeriet som socialt 

problem eller det faktiska mötet med tiggaren kände de en stor ambivalens. Denna ambivalens 

visade sig genom att intervjupersonerna motsade sig själva genom att först komma med ett 

påstående/ställningstagande för att sedan komma med ett annat påstående/ställningstagande 

som var motsatsen till vad de först sagt. Till viss mån uttryckte intervjupersonerna själva sin 

ambivalens genom att uppfatta att de sade emot sig själva och en intervjuperson som uttryckte 

att det hen kände var paradoxalt. McIntosh och Erskine (2000) bevittnade också att deras 

intervjupersoner blev väldigt ambivalenta och obekväma av tiggarens uppenbarelse. 

McIntosh och Erskine (2000) menar på att interaktionen mellan två människor bygger på 

jämlikt utbyte, men att i mötet med tiggaren finns inte det jämlika utbytet utan det är tiggaren 

som ber den potentiella givaren om pengar utan att ge givaren något tillbaka. McIntosh och 

Erskine (2000) menar att det kan leda givaren till att känna ambivalenta känslor och ibland 

irritation. Ett av de exemplen som McIntosh och Erskine (2000) tar upp är att deras 

intervjupersoner mätte äktheten i tiggaren, vilket en av mina intervjupersoner också gjorde. 

Hen mätte äktheten genom att bedöma tiggarens beteende, utifrån det bedömde hen om 

tiggaren verkligen var i behov.  

McIntosh och Erskine (2000) kunde se ett samband hos sina intervjupersoner, oavsett om 

intervjupersonerna gav eller inte gav tiggarna så hade de en motivering till sitt handlande. 

Detta kan jag till viss del se i mina intervjuer också. Tre av mina intervjupersoner kunde 

motivera sitt handlade, den ena gav alltid när hen hade lösa pengar på sig, vilket för hen 

kändes rätt. En annan valde att aldrig ge på grund av att hen inte hade ekonomisk möjlighet 

men också inte trodde att det var den rätta vägen att hjälpa tiggaren. Den tredje uppgav att 
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hens egna sinnesstämning och bedömningen om tiggarens äkthet var det mest avgörande för 

om hen skulle ge eller inte. Den fjärde intervjupersonen var väldigt ambivalent i sina 

resonemang om att ge eller att inte ge och kunde inte riktigt motivera sitt handlande, utan 

avslutade med att hen nog borde ge oftare, och att hen inte hade några ursäkter för att inte ge 

oftare. 

Den stora frågan om ambivalens handlade främst om det finns kriminella ligor eller ej. Där 

ändrade sig intervjupersonerna i stort skett under hela intervjuerna, från att först gå till att inte 

tro att det finns ligor till att sedan uttrycka att det logiskt sett borde finnas ligor till att återigen 

inte tro att det finns ligor. Intervjupersonernas ambivalenta inställning till huruvida det finns 

organiserade kriminella ligor, till mer hjälpsamma organisationer återspeglade sig i deras 

övervägand i att ge eller att inte ge pengar eller annat till tiggaren. Rädslan/uppfattningen om 

att det kan finnas kriminella ligor påverkade deras syn på att ge. Adriaenssens och  Hendrickx 

(2011)  menar att det finns en uppfattning om att tiggeriet skulle vara baserat på kriminella 

ligor, dock pekade deras studie på att det inte kan handla om kriminella ligor då tiggarnas 

inkomster var så pass låga. 

Muñoz och Potter (2014) såg några faktorer i sin studie som påverkade givaren, en av dess var 

givarens allmänna uppfattning om tiggeri och tiggaren. Mina intervjupersoner hade en klar 

och tydlig uppfattning om vem tiggaren är, men en desto otydligare och mer osäker bild av 

hur tiggeriet ser ut. Detta kan bidra och påverka intervjupersonerna i deras överväganden att 

ge eller inte ge men också i mötet med tiggaren. Intervjupersonerna vet inte riktigt om de 

möter en väldigt fattig människa i behov som får pengarna som ges till denne eller om 

tiggaren måste lämna pengar vidare till kriminella ligor. 

Allmänheten såsom fysiska personer i närheten av tiggarna, diskussioner med andra 

människor kom också att påverkar vissa intervjupersonerna. Där intervjupersonerna upplevde 

allmänheten som mer misstänksamma mot tiggarna och som att givandet skulle vara en 

negativ handling, vilket påverkade vissa intervjupersoners sätt att hantera och se på tiggeriet. 

Någon intervjuperson blev mer osäker i dessa sammanhang och blev kluven i frågan vad som 

är det rätta att göra, medan en annan intervjuperson snarare blev triggad av sammanhanget 

och kunde se det som en möjlighet att visa omgivningen vad hen ansåg var det rätta att göra, 

vilket var att bemöta och ge pengar till tiggaren.  

En intervjuperson hade en tydlig strategi, både i mötet med tiggarna men också hur hen skulle 

förhålla sig till att ge eller att inte ge. Denna strategi gjorde så att intervjupersonen varken 

upplevde det som jobbigt eller obekvämt möta tiggaren, oavsett hur tiggaren förhöll sig till 

intervjupersonen. Denna strategi hade intervjupersonen utformat efter att ha prövat sig fram i 

mötet med tiggaren och denna strategi kändes bra för intervjupersonen. Det var också tydligt 

att intervjupersonen hade funderat och analyserat både sig själv och omgivningen och kände 

sig säker i sitt sätt att förhålla sig till tiggaren, intervjupersonen hade också en annan agenda 

utöver själva mötet med tiggaren och det var att signalera omgivningen och påminna 

omgivningen att inte glömma bort tiggaren. 

Intervjupersonerna ansåg att alla i Sverige ägde en del av ansvaret för hur tiggarna har det och 

också ansvar för att hjälpa dessa människor. Dels på kommunnivå men också nationellt och 
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politiskt, de menade också att varje individ hade sitt medmänskliga ansvar till att hjälpa och 

förbättra situationen för tiggarna. Samtidigt som de också menade att hemlandet hade ett stort 

ansvar i att se sin befolkning 

7. Avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Mötet med tiggaren är ett möte uppfyllt med ambivalenta känslor och ett sökande efter vad 

som är det rätta att göra. Kanske blir mötet lättare och mindre obekvämt med en uttänkt 

strategi och efter att var och en reflekterat över vad som känns som det rätta att göra. Det 

verkar ha varit så för den intervjuperson som så tydligt hade en strategi, att det minskade hens 

upplevelser av det obekväma samt ambivalens och därmed minskade ångesten inför mötet. 

Det gav även hen en känsla av att göra det rätta. Att göra det rätta verkar vara något som 

samtliga av intervjupersonerna strävade efter. Samtliga intervjupersoner kände också stor 

empati för tiggarna och ville på något sätt hjälpa till. 

Något som ledde till stor ambivalens för intervjupersonerna var helt klart huruvida det finns 

kriminella ligor eller ej. För att återgå till den tidigare forskningen som presenterats finns det 

egentligen ingenting som pekar på att det skulle finnas kriminella ligor. Jag personligen tror 

inte att en tiggare får ihop så massa mycket pengar att det skulle intressera kriminella ligor, i 

sådana fall skulle dessa personer bakom ligorna också vara väldigt fattiga människor och i 

stor nöd men som valt en annan väg. Att vara så fattig att man ber andra människor om pengar 

eller andra medel bör betraktas som ett väldigt hederligt sätt att överleva, då det skulle kunna 

finnas andra tänkbara vägar att gå som exempelvis genom att stjäla.  

Jag upplever att det finns en misstänksamhet och en uns av misstro till de människor som 

sitter och tigger på gatorna, där de värderas huruvida de verkligen är i nöd. Om deras nöd i 

mina ögon, mina värderingar är en giltig förklaring till att tigga. Ibland tror jag vi i Sverige 

glömmer bort hur välfungerade och utbyggt vårt väldfärdssystem faktiskt är. När jag själv 

varit och rest kan jag förundras över hur det jag ser som en självklarhet inte är en självklarhet 

i ett annat land, vilket kanske också bidrar till att människor i Sverige har så svårt att förstå 

och sätta sig in i ett annat lands kultur och system som kan leda till ren fattigdom.  

Det blir intressant att i fortsättningen se hur Sverige kommer att bemöta det sociala problem 

som tiggeriet utgör. Hur kommer Sverige att tackla det, genom förbud eller genom något 

annat? Självklart är fattigdom och tiggeriets existens ett stort nederlag för en väldfärdsstat 

som Sverige. Jag tror knappast att Sverige och dess medborgare skulle tolerera att en svensk 

medborgare som är utan arbete med barn och familj skulle behöva tigga på Sveriges gator. Då 

skulle politiken, myndigheter och kommuner troligen snabbt arbeta fram en lösning som 

skulle anses som mer värdig och med bättre levnadsvillkor, vilket inte verkar gälla när ditt 

medborgarskap finns någon annanstans. Hur ska myndigheter och kommuner tackla tiggeriet, 

när tiggare kommer till myndigheter för att be om hjälp och hur ska kommuner hantera att de 

finns människor i kommunen som sover utomhus i den kallaste vintern. Är det försvarbart? 

Vem äger ansvaret? Och i slutändan kommer man väl ändå fram till frågan om människors 

lika värde oavsett medborgarskap. 
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Utifrån denna studie finns det fortfarande många frågetecken kvar, som delvis har lett 

intervjupersoner till ambivalenta känslor. Frågor kring hur det egentligen står till med 

kriminella ligor, vilka är i behov och vilket är det bästa sättet vi kan hjälpa de behövande. För 

att öka kunskap, förståelse samt att på ett konkret och långsiktigt sätt, men även i det akuta 

skedet kunna hjälpa och bemöta tiggarna på bästa sätt skulle mitt förslag till vidare forskning 

vara att göra en kvalitativ studie där tiggarna själva får vara intervjupersoner och ge sin 

berättelse en röst, vilket därmed skulle kunna leda till ökad kunskap och förståelse. 
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Bilaga 1 
Facebook,  Gruppen ”Pite” 

Hej pitebor! 

 Jag heter Sandra Öberg, jag studerar via Umeå universitet, socionomprogrammet. Just nu 

skriver jag min C-uppsats, jag skriver om enskilda personers attityder, föreställningar och 

förhållningssätt till tiggeri och till tiggare (människan som ber om pengar). Intervjun är helt 

frivillig och kan avbrytas när helst du känner för det. Intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och du kommer inte att framkomma med namn eller annan information som kan 

leda till att din identitet . Jag undrar om det finns någon som har lust att ställa upp på en 

intervju? Pm:a mig gärna så får du mer information och om du är intresserad av att delta. 

Med vänliga hälsningar Sandra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Ålder och kön 

Definition av tiggeri 

Gatutiggeri. En person som märkbart ber om pengar, mat eller andra medel antingen genom 

kroppsspråk, språk eller har en kopp/papptersmugg framför sig. 

 

Tiggeri och tiggaren 

Vad väcker tiggeri för tankar hos dig? 

På vilket sätt har du kommit i kontakt med tiggeri i Piteå? 

Vem är tiggaren? Vart kommer tiggaren ifrån? Varför har tiggaren kommit till Piteå? 

Vilka motiv tänker du att det finns till att människor tigger? Vad grundar det sig i? 

Mötet med tiggaren 

Vad gör du i mötet med tiggaren? Tankar, känslor. 

Hur påverkar tiggarens förhållningssätt till dig ditt sätt att förhålla dig till tiggaren? 

Tänker du att det finns skillnad på tiggare och tiggare? Vad består skillnaden? 

Att ge eller inte ge 

Väljer du att ge eller inte ge? 

Om du har gett: 

Vad var det som gjorde att du gav? 

Finns det situationer när du ger respektive inte ger? Orsak? 

Hur överväger du att ge? Vad avgör (Ålder, kön, uteseende..) Yttre attribut 

Vilka känslor uppstår? 

Om du aldrig har gett: 

Vad beror det på? 

Vilka känslor uppstår? 

Tiggeriets förekomst 



 

 

Hur tänker du kring att tiggeriet förekommer i Piteå? 

Hur tänker du kring åtgärder/lösningar på tiggeri? 

Hur tänker du kring att tiggeri skulle förbjudas? 

Förbjuda tiggeri, vad kan vinnas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Information!  

Studiens syfte är att undersöka enskilda personers attityder och förhållningssätt till tiggeri och 

tiggaren i Piteå stad. Intervjuer kommer att genomföras och sedan kommer svaren att 

bearbetas för att kunna se eventuella likheter och skillnader i intervjupersonernas svar. 

Tidigare forskning och teorier kommer att finnas som underlag för att försöka förklara 

intervjupersonernas svar. 

Intervjun är helt frivillig, vilket betyder att du kan avbryta intervju när som helst när den äger 

rum, men även när intervjun är avklarade. Intervjun bygger på ditt samtycke.  

Hela intervjun och alla eventuella personliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket betyder att ditt namn eller andra uppgifter som kan leda till din identitet aldrig kommer 

att finnas med i vare sig uppsatsen eller på något annat sätt.  

Jag vill banda intervjun för att det blir lättare för mig som intervjuar att fokusera på det du 

berättar och för att jag sedan ska kunna transkribera intervjun för att inte missa något som du 

har berättat. Transkriberingen kommer även att vara hjälpsam för mig i mitt arbeta att 

analysera intervjun. Ditt samtycke krävs för att intervjun ska kunna bandas.  

När studien är färdig kommer du givetvis att erbjudas att läsa uppsatsen. 

 

Kontaktuppgifter 

Sandra Öberg  

Telefonnummer: xxxxxxx 

 


