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Abstract  

"As long as they just sit there silently, there's no problem." 

A qualitative study of individuals’ opinions about begging. 

 

Begging is a current phenomenon often debated in society today. The aim of our study 

is to investigate and illuminate individual perceptions and opinions regarding the 

phenomenon of begging in Sweden. We have used a qualitative method and conducted 

two focus group interviews as well as two interviews with individuals. The interview 

questions have been formed to answer our research questions – what opinions and ideas 

do people have regarding begging and the causes behind a beggar's situation? 

Our results show that there are many ideas and opinions among individuals and they are 

followed by many ambivalent feelings. The common view is that beggars live in a 

vulnerable situation and that meeting beggars evokes a sense of empathy. But at the 

same time they are finding themselves questioning the honesty of the person begging. 

The main reason behind a beggar's situation is considered to be poverty and the lack of 

social welfare. 
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Sammanfattning 

Tiggeri är ett aktuellt fenomen som debatteras flitigt i dagens samhälle. Syftet med 

studie var att undersöka och belysa enskilda personers uppfattningar och åsikter kring 

fenomenet tiggeri i Sverige. För att finna svar på detta syfte utgick vi från en kvalitativ 

metod och har genomfört två fokusgruppsintervjuer samt två samtalsintervjuer med 

enskilda personer. Intervjuerna har utgått från frågeställningar kring vilka åsikter och 

tankar som finns om tiggeri och orsaker till att man tigger.   

Vårt resultat visade att det fanns många tankar och åsikter bland enskilda personer samt 

att de efterföljs av ambivalenta känslor. De gemensamma åsikterna som framkommit är 

att tiggare lever i en utsatt situation samt att mötet med tiggaren väcker både känslor 

och ett ifrågasättande om dennes ärlighet. Den främsta orsaken till en tiggares situation 

ansågs vara fattigdom samt bristen på social välfärd.  

 

Nyckelord: tiggeri, tiggare, tankar, åsikter, orsaker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill tacka alla deltagare som ställt upp och bidragit med sina tankar och åsikter, utan 

er hade vår studie varit omöjlig att genomföra.  

Ett speciellt tack till vår handledare Stig "Loffe" Elofsson som kommit med många 

goda råd längs vägen. Slutligen ett stort tack till vänner och bekanta som stöttat och 

korrekturläst vår uppsats.  

 

Under arbetets gång har vi haft lika stor delaktighet och ansvar för studien samt att all 

text som skrivits har utarbetats tillsammans. 

 

Emmeli Kristoffersen & Therese Morin,  

Bollnäs, maj 2015 
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1. Inledning 

Idén till vår uppsats väcktes av att vi dagligen möter människor som sitter på gatan och 

ber om pengar, samtidigt som det aktivt har förts debatter i tidningar och sociala medier 

om detta fenomen. Tiggeri i Sverige existerar inte längre bara i stora städer, som det kan 

ha sett ut tillbaka i tiden, utan finns idag även på mindre orter. Vår uppfattning är att 

tiggare är en utsatt och aktuell grupp som syns på olika sätt i samhället och ofta har 

denna grupp fått en skamfull och negativ prägel utifrån människors åsikter och 

uppfattningar. Tiggeri är ett ämne som leder till heta diskussioner både i 

samhällsdebatten och ute i stugorna vilket vi tror beror mycket på den okunskap som 

finns om målgruppen, men även på de ambivalenta känslor de väcker hos 

förbipasserande på gatan. På grund av det vi både ser och hör om denna grupp så vill vi 

undersöka synen på tiggare och tiggeri.   

 

Vi finner vår uppsats relevant för det sociala arbetet på grund av att tiggare är en utsatt 

grupp som kan vara i behov av hjälp som finns inom ramarna för det sociala arbetet. 

Vilka uppfattningar och åsikter som fenomenet tiggeri väcker är viktigt att belysa för att 

visa vilka åsikter som florerar i samhället. Detta är av intresse då de åsikter vi har 

speglar vårt bemötande gentemot utsatta grupper. Både i vår framtida profession och 

som privatpersoner är det viktigt att vara medveten om sitt sätt att bemöta andra 

människor. Att undersöka detta kan bidra till att belysa det rådande samhällsklimatet 

samt skapa reflektion hos de som deltagit i studien och de som läser vår uppsats. 

  

1.1 Bakgrund 

Under denna rubrik presenteras en historisk bakgrund om hur tiggeri har sett ut och 

förändrats i Sverige under århundraden. Även ett avsnitt om fattigdom, som är nära 

sammankopplat med tiggeri, presenteras för att läsaren ska få en fördjupad insyn.  

1.1.1 Tiggeriets historia i Sverige 

Tiggeri har varit ett omtalat ämne under flera århundraden och i Sverige nämns tiggeri 

för första gången i skrift på 1300-talet. Sedan 1300-talet har det tillkommit lagar som 

delvis förbjudit tiggeri, men som sällan stoppat fenomenet. Detta beror mycket på de 

missväxter och lågkonjunkturer som drabbade Sverige under århundradens gång, vilket 

skapade behovet av att tigga (Holgersson, 1997, Pockettidningen R, 1974, refererad i 

Beijer, 1999). Det var först på 1800-talet som tiggeri verkligen definierades som ett 
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socialt problem som krävde organiserade åtgärder med stöd från samhället. Stödet kom 

bland annat i form av härbärgen och en generösare fattigvård (Björkman, 2001, 

refererad i Meeuwisse & Swärd, 2010).  

Under 1900-talet infördes flera förändringar i den socialpolitiska sektorn där målet var 

att lösa och förebygga sociala problem samt arbeta för att trygga medborgarnas välfärd. 

Samhället skulle då ta mer ansvar för medborgarna och hjälpa dem att få en mer dräglig 

levnadsstandard (Elmér, Blomberg, Harrysson & Petersson, 1998, refererad i Beijer, 

1999). 

Beijer (1999) beskriver att tiggeri alltid haft en stark koppling till hemlöshet och i sin 

rapport visar hon statistik över hur hemlöshet sett ut från 1960-talet till år 1998. Där kan 

man utläsa att hemlöshet minskade vilket, enligt Beijer, torde bero på att den sociala 

tryggheten i landet ökade. Fler bostäder byggdes med lägre hyror och fler institutioner 

skapades med syfte att förbättra hemlösas situation, vilket enligt Beijer minskade 

hemlösheten och därmed tiggeriet i landet.  

I Norden har det under början av 2000-talet endast funnits en liten andel människor som 

tigger, vilket kan bero på de utvecklade välfärdssamhällen som de nordiska länderna 

har. Detta har bidragit till att fenomenet tiggeri under de senaste decennierna varit 

relativt ouppmärksammat. I dagens samhälle förs dock diskussioner om tiggeri där det 

anses vara ett socialt problem igen (Meeuwisse & Swärd, 2010). Orsakerna till att 

nutidens tiggeri existerar är olika, en del anser att det beror på nedläggningar av 

vårdinstitutioner, andra menar att samhället har blivit hårdare och mer exkluderande 

mot utsatta grupper. Även det faktum att media synliggör tiggeri bidrar till att det blir 

mer legitimt (Meeuwisse & Swärd, 2010). Harrison (2014) tar i sin artikel upp att 

tiggeri inte enbart har ökat de senaste åren på grund av den ökande gruppen av EU-

migranter. Harrison menar att tiggeriet blev mer synligt redan efter 1995 års 

psykiatrireform, då tidigare patienter inom psykiatrin flyttade från institutioner och i 

brist på arbete och övrig förmåga började tigga. Att tiggare inte har syns till i städer 

under 1960,-70 och -80 -talet beror enligt Harrison på att vårt svenska välfärdsystem, 

som var starkt under denna tid, inte tillät någon att börja tigga. När sedan den svenska 

välfärden allt mer avvecklades och förändrades blev dessa utsatta grupper även mer 

synliga i samhället, ibland då som tiggare. 
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Socialstyrelsen (2013) skriver i sin rapport Hemlöshet bland utrikesfödda personer utan 

permanent uppehållstillstånd i Sverige att en ökning har skett sedan år 2005 av antalet 

hemlösa med utrikes bakgrund. En grupp som specifikt har ökat bland hemlösa är EU-

migranter, där många av dem försörjer sig via tiggeri.  

Det är osäkert om dagens tiggeri har likheter med den form av tiggeri som förekommit 

tidigare under historiens gång, detta beror på att samhället har utvecklats vilket har gjort 

att även synen på tiggare och tiggeriet har förändrats (Meeuwisse & Swärd, 2010).  

Moeschen (2008) tar upp att tiggare har gått från att vara en mindre grupp i samhället, 

bestående av individer med svåra fysiska eller psykiska besvär, till en större grupp 

individer som i många fall använder sig av manipulation för att få förbipasserande att 

reagera. Detta beror enligt författaren på att samhället har utvecklats och i många fall 

förändrats, vilket gjort det svårt för vissa grupper i samhället att tjäna pengar på andra 

sätt än tiggeri.  

1.1.2 Fattigdom 

Alla möter på något sätt fattigdom och vare sig vi vill det eller inte så påverkar det oss. 

Fattigdom kan stötas på via medier eller under en semester utomlands, men det finns 

även fattigdom väl synligt i vårt närområde. Det kan ta sig uttryck via en tiggare som 

sitter på gatan och ber om pengar, men även på andra sätt. Fattigdomens uttryck formas 

av hur väl samhället fungerar, vilken kultur som råder samt tidsperioden men även var i 

världen man befinner sig. En gemensam nämnare för fattigdomens alla uttryck, är dock 

en brist på materiella resurser och valmöjligheter, att inte kunna påverka sin situation 

vilket ofta leder till känslor av skam och maktlöshet (Swärd, 2014).  

Under de senaste åren har det skett en markant ökning av östeuropeiska migranter till 

Västeuropa och nyligen mer specifikt till de nordiska länderna. Detta beror mycket på 

att länder som Rumänien och Bulgarien numera har medlemskap i Europeiska Unionen 

(Roman, 2014). Att tillhöra EU innebär att du har rätt att resa fritt mellan 

medlemsländerna samt få vistas i landet en kortare eller längre period (Sveriges 

Riksdag, 2014).  

En grupp fattiga som samhället länge försökt få kontroll på och i många fall försökt 

avlägsna är tiggarna. Det har idag uppstått en oro att den ökade rörligheten, i framför 

allt Europa, har skapat fler möjligheter för fattiga grupper att utnyttja länders välfärd 

eller att tigga. Det finns förslag till att begränsa fattiga gruppers rörlighet, då de inte kan 
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försörja sig själv i det nya landet vilket ofta bidrar till att de utnyttjar andra länders 

välfärd (Swärd, 2014).  

1.2 Problemformulering 

Tiggare har setts öka i de nordiska länderna och de har blivit ett synligt socialt problem 

då de sitter ute på gator och torg i alla väder och ber om pengar (Roman, 2014). När 

antalet medlemsländer ökar i EU så skapar det möjligheter för fler människor att resa i 

Europa och vistas periodvis i ett annat medlemsland (Sveriges Riksdag, 2014). Detta 

bidrar till att utsatta grupper kan resa till ett annat land för att försöka skapa sig en bättre 

livssituation genom att exempelvis tigga.  

Diskussioner om fenomenet tiggeri har synliggjorts i Sverige på alla samhällsnivåer och 

ambivalensen kring ämnet är uppenbar, dock kvarstår det faktum att tiggeri är en laglig 

handling. Rikspolisstyrelsen/Polisavdelningen (2014) förklarar att tiggeri, det vill säga 

att be om ekonomisk hjälp, inte är straffbart eller otillåtet på något sätt enligt svensk lag. 

Tiggeri utgör alltså inte någon grund för att straffa eller eventuellt utvisa utländska 

tiggare från landet. 

 

Tiggare syns idag överallt i vårt samhälle, de sitter i gathörn, utanför affärer eller 

vandrar omkring på allmänna platser och ber om en gåva. Det är de allmänna platserna 

som har blivit tiggarens plats, det är där de lever delar av sina liv. Men vad händer med 

förbipasserande när de använder tiggarens gata eller går in genom dörren till den affär 

som tiggaren har som "arbetsplats" (Leone, 2012). Hur ska förbipasserande reagera? 

Ska förbipasserande tolerera tiggaren, bli nyfikna på dem eller känna sig hotade? Vilka 

känslor och åsikter väcker tiggeriet egentligen? 

Ett exempel på diskussionen om vilka känslor och motstridiga uppfattningar som 

tiggeriet skapar ges i en debattartikel i Dagens Nyheter. Där beskrivs de ambivalenta 

förhållningssätt som förbipasserande upplever, att ge ett bidrag eller att inte ge ett 

bidrag samt att avgöra vilken tiggare som är i störst behov av bidraget (Calmfors, 2015). 

Stockholms stadsmission (2014) som har stor erfarenhet av att möta människor i 

utsatthet ser en ökning av människor som lever i fattigdom och som är i behov av att 

tigga för att överleva. De märker även av en ökning av frågor från allmänheten om 

tiggares situation, vilket visar hur aktuellt fenomenet är i dagens samhälle. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka och belysa enskilda personers uppfattningar och åsikter kring 

fenomenet tiggeri. Detta kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar:  

 

 Vilka åsikter och tankar väcker tiggeri hos enskilda personer? 

 Vilka tror man är orsakerna bakom tiggares situation? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel med efterföljande rubriker och underrubriker. 

Kapitel 1 skapar en inledande förståelse för ämnet genom att tiggeriets historia i Sverige 

och dess nära koppling med fattigdom presenteras för att sedan leda fram till uppsatsens 

problemformulering.  I denna inledning förtydligas även de centrala begrepp som 

kommer att användas. Därefter presenteras i kapitel 2 den tidigare forskning som är av 

relevans till syfte och frågeställningar.  I kapitel 3 beskrivs val av metod samt 

tillvägagångssätt för insamling av materialet. Även studiens trovärdighet och etiska 

aspekter lyfts fram.  I kapitel 4 presenteras den teori som valts och hur den kommer att 

användas i analysen av resultatet. 

Därefter redovisas det insamlade resultatet i kapitel 5 och en efterföljande analys av 

detta presenteras i kapitel 6. I kapitel 7 presenteras en sammanfattande slutsats som 

efterföljs av en diskussion kring resultat och förslag till vidare forskning ges. Slutligen 

förs en kritisk diskussion kring studiens metod och tillvägagångssätt.  

 

1.5 Begreppsförklaring 

Under denna rubrik beskriver och förklarar vi centrala begrepp som ofta förekommer i 

uppsatsen. Följande begrepp anser vi behöver belysas och förklaras för att vår definition 

av begreppen ska vara tydliga. 

 

Europeiska Unionen (EU) är en internationell politisk organisation med ett politiskt 

samarbete på olika nivåer. Idag finns det 28 medlemsländer i unionen och Sverige har 

varit ett medlemsland sedan år 1995 (Sveriges Riksdag, 2014). 
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EU-migrant är, enligt oss, en begreppsbenämning på människor som är medborgare i 

den Europeiska Unionen men som lämnat sitt hemland och rest till ett annat land. 

Ljungman (2015) definierar en migrant som ”en person som har lämnat sitt hemland 

och befinner sig i ett annat land, antingen tillfälligt eller permanent.” 

 

Tiggare är de individer som tigger. 

 

Tiggeri definieras av Nationalencyklopedin (2015) som ”Tiggeri, bettleri, genom 

vädjan, bön eller begäran försöka insamla medel eller allmosor utan att utföra någon 

motprestation, ofta rör det sig om små summor.” 

 

Åsikt eller åsikter är, enligt oss, vad en individ tycker, tänker och uttalar sig om ett 

ämne eller ett objekt. En åsikt är personlig och behöver inte grunda sig i kunskap eller i 

information, vilket betyder att en åsikt aldrig kan vara rätt eller fel. Åsikter kan dock 

vara mer eller mindre välgrundade vilket innebär att en åsikt kan vara av olika vikt och 

betydelse. 

 

2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning om ämnet tiggeri som är av relevans för 

uppsatsens syfte. Forskningen kommer att presenteras under utvalda teman, dessa teman 

är fenomenet tiggeri, den typiske tiggaren, anledningar till tiggeri samt uppfattningar 

om tiggeri.  

 

2.1 Fenomenet tiggeri 

Tiggeri är ett fenomen som under de senare åren har blivit allt mer synligt i västvärlden 

(Adriaenssens & Hendrickx, 2011). Trots den mediala uppmärksamheten och den 

allmänna debatten så är uppkomsten av tiggeri och tiggarnas egna upplevelser ett 

relativt outforskat område. Den kunskap som finns om fenomenet grundar sig i 

forskning med fokus på hemlösa och uteliggare, detta gör att fenomenet inte har blivit 

enskilt uppmärksammat (Kennedy & Fitzpatrick, 2001). Kombinationen av en stor 

uppmärksamhet och okunskap skapar ibland fantasifulla åsikter om varför vissa 

människor tigger och vad de egentligen tjänar. Det är ofta en vanlig åsikt hos 
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allmänheten att tiggeri associerar med vissa etniska grupper och att det är en 

organiserad kriminell aktivitet (Adriaenssens & Hendrickx, 2011).  

 

Tiggeri som fenomen diskuteras av Kennedy och Fitzpatrick (2001) i deras studie om 

tiggeriets påverkan och konsekvenser i två större städer i Skottland. Författarna syftar 

på att fenomenet tiggeri är en produkt av social exklusion, snarare än ett eget och avskilt 

fenomen. De menar att social exklusion ska ses som ett multidimensionellt koncept som 

innefattar fattigdom som påverkar det sociala, ekonomiska och politiska livet, vilket 

skapar ett liv fullt av restriktioner. Brist på familjestöd, låg självkänsla samt låg socialt 

status bidrar till en ökad risk för social exklusion. Detta gäller, förtydligar Kennedy och 

Fitzpatrick, ofta vissa sociala grupper och bostadsområden där det råder ekonomiska 

svårigheter. 

 

2.2 Den typiska tiggaren 

Tiggare blir ofta associerade med att vara farliga, kriminella, smutsiga och mentalt sjuka 

vilket gör att förbipasserande på gatan försöker att hålla ett visst avstånd. Vem den 

typiska tiggaren verkligen är och vilken anledning som gör att han eller hon tigger beror 

mycket på vilken världsdel man befinner sig i (Lankenau, 1999).  

Lankenau (1999) beskriver i sin amerikanska studie som är utförd i Washington DC att 

den vanligaste typen av tiggare i staden är en svart ensamstående man i 30-40 års ålder, 

som är arbetslös och dessutom hemlös. Det förekommer även män och kvinnor av andra 

etniska ursprung som utför tiggeri, men svarta män tillhör den överhängande 

majoriteten av tiggare. Forskaren Roman (2014) nämner däremot i sin studie som 

utfördes i Finland, att de som utför tiggeri i denna del av världen ofta tillhör den etniska 

folkgruppen romer, med blandad ålder och könstillhörighet. Men inte långt ifrån 

Finland, i Skottland, beskriver forskarna Kennedy och Fitzpatrick (2001) den typiske 

tiggaren som en vit man i 20-30 års ålder med en bakgrund eller i en kombination med 

att vara hemlös eller uteliggare.  

 

Oavsett vem tiggaren är och vilken bakgrund han eller hon har, så visar forskning att 

vissa typiska strategier finns för att locka till sig uppmärksamhet från förbipasserande. 

Lankenau (1999) har i sin studie uppmärksammat fem olika strategier eller så kallade 

gestaltningar hos tiggare som används för att få uppmärksamhet. Dessa fem benämner 

Lankenau som underhållaren, den som hälsar, den hjälpsamme, historieberättaren och 
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skuldbeläggaren. Underhållaren är en tiggargestaltning som använder sig av humor och 

underhållning med exempelvis musik eller sång för att skapa uppmärksamhet. 

Underhållaren vill skapa en lättsam kontakt där den förbipasserande, genom att bli 

positivt underhållen, ger ett bidrag. Den nästföljande strategin där tiggaren genom att 

hälsa, på ett trevligt och hövligt sätt, brukar användas för att även där skapa en positiv 

och vänlig kontakt gentemot förbipasserande.  

Den hjälpsamme tiggaren däremot utför en hjälpande service, som inte alltid är 

efterfrågad, men som kan leda till ett bidrag i någon form. En hjälpande form kan i det 

här fallet exempelvis vara att tipsa om parkeringsplats eller hjälpa till att fånga en taxi. 

En ytterligare tiggargestaltning är historieberättaren som genom att berätta historier och 

utnyttja dramatiken i dessa berättelser skapar skuld, förståelse och medlidande hos den 

som går förbi. 

Skuldbeläggaren vill skapa skuld och rädsla hos förbipasserande genom att få dessa att 

känna sig hotad eller oroade av dess närvaro. En sätt att utöva denna form av tiggeri kan 

vara att fysiskt ta tag i förbipasserande eller ropa hotfulla kommentarer. 

 

2.3 Anledningar till tiggeri 

Det finns ett flertal anledningarna till varför en människa börjar sitta på gatan och tigga, 

men det grundar sig ofta i att dessa individer saknar sociala förmåner och tryggheter. 

Detta kombineras ofta med olika desperata omständigheter som kan uppstå ur 

dysfunktionella familjeförhållanden, missbruk eller andra traumatiska livshändelser. 

Majoriteten av dessa tiggare anser att den konkreta handlingen att sätta sig och tigga på 

gatan är väldigt förödmjukande och en psykiskt nedbrytande handling. Dock väljer de 

flesta människor att tigga istället för att utföra kriminella handlingar, då tiggandet anses 

vara en mer laglig och moralisk aktivitet (Kennedy & Fitzpatrick, 2001).  

Den främsta anledningen till varför en individ börjar tigga är enligt Adriaenssens och 

Hendrickx (2011) att det saknas en befintlig inkomst. Att tigga blir ett arbete, en 

sysselsättning, för att få in en inkomst så att man överlever. Så gott som alltid är det 

behovet av en inkomst som avgör om en människa väljer att börja tigga och sällan på 

grund av att tiggaren är pressad till att utföra tiggeri av exempelvis en kriminell 

organisation eller liknande.  
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2.4 Uppfattningar om tiggeri 

Uppfattningar om tiggare har byggts upp under århundraden och flera lever än idag kvar 

i vårt samhälle. Dessa uppfattningar har förändrats över tid, men de som ofta är 

konstanta är att tiggare bedrar hederliga människor, utnyttjar sina barn för att tjäna extra 

pengar, att de ingår i kriminella nätverk samt att de tjänar goda pengar på att tigga. 

Dessa typer av uppfattningar är traditionella och har överlevt under århundraden 

(Adriaenssens & Hendrickx, 2011). 

 

Två av de vanligaste uppfattningarna om tiggare är att de ingår i kriminella 

organisationer och att de tjänar bra med pengar på att tigga. Adriaenssens och 

Hendrickx (2011) förtydligar att dessa uppfattningar inte har några belägg, då det inte 

finns några vetenskapliga bevis för detta. Författarna har själva utfört en undersökning 

som visade att tiggare varken bedrev tiggeri på grund av någon samhörighet med 

kriminella organisationer eller tjänade några stora pengar. I deras undersökning visade 

det sig att en tiggares inkomst låg under fattigdomsgränsen, vilket inte stödjer 

uppfattningen om att tiggare har en bra inkomst. 

 

En stor del av allmänhetens uppfattningar beror mycket på de influenser som de får av 

sociala medier. Roman (2014) belyser medias vikt vid konstruktionen av bilden av 

tiggare. Roman har i sin studie tittat närmre på det, i Finland, nyblivna fenomenet 

tiggeri som där utövas av den romska folkgruppen. När romerna började synas på 

gatorna i Finland väcktes en stor debatt då deras syfte var oklart, de var inte turister, de 

sökte inte arbete och de var inte asylsökande. De satt på gatorna och bad om pengar 

vilket bidrog till att media skapade en identitet åt dem som tiggare. Med andra ord blev 

tiggarna ett specifikt socialt problem som krävde specifika resurser. Alenius (2012) har 

även utfört en studie i Finland baserad på medias konstruktion av tiggaren. Han belyser 

att media har skapat en negativ bild av romerna som en konstig och annorlunda 

folkgrupp vilket tydligt stod ut från ursprungsbefolkningen. Detta har bidragit till 

allmänhetens bild av tiggare och det är ett begrepp som fått en stark negativ koppling 

till den romska folkgruppen.  

 

McIntosh och Erskine (2000) har genomfört en studie om mötet med tiggaren och kring 

frågan om att ge pengar eller inte. De beskriver att ambivalens och motsägelser är 

vanliga attityder mot tiggaren. Mötet med en tiggare upplevs ofta som problematiskt på 
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grund av den ambivalens som uppstår - ska pengar ges eller inte? Denna osäkerhet i 

mötet med tiggaren är inget vi är vana vid eller som normalt uppstår i andra möten. Ett 

moralisk övervägande uppstår i hur ärlig och äkta tiggaren är vilket blir avgörande för 

om pengar ska ges eller inte samt hur mycket. Om tiggaren anses äkta eller inte kopplas 

ofta samman med det intryck som ges i form av utseende och klädstil. Om tiggaren 

anses vara hemlös, ovårdad och desperat är människor mer villiga att ge. Ett ytterligare 

övervägande i frågan om att ge eller inte ge är vart pengarna som eventuellt ges tar 

vägen. Går pengarna till droger och alkohol eller till en förbättrad livssituation? 

Författarna beskriver även vilka känslor mötet med en tiggare kan leda till, att en del 

upplever tiggaren på gatan som hotfull och skrämmande vilket gör att de väljer en annan 

väg att gå eller byter sida för att undvika ett möte.  

2.5.1 Forskningens relevans för uppsatsen 

Adriaenssens och Hendrickx (2011) undersöker huvudsakligen hur mycket en tiggare 

kan tänkas tjäna under en dag. De belyser även de traditionella fördomar som riktas mot 

tiggare så som att de förväntas ingå i kriminella nätverk, att de tillhör vissa etniska 

folkgrupper samt att de utför bedrägerier för att få en inkomst. 

Vi finner Adriaenssens och Hendrickx studie relevant framför allt på grund av den 

diskussion de för kring fördomar om tiggare, vilka vi tror kan vara intressant för oss att 

senare jämföra. Det är även av intresse att se vilka uppfattningar våra deltagare kommer 

att ha angående hur mycket en tiggare tjänar på en dag. Orsaker till varför en människa 

börjar tigga är något Kennedy och Fitzpatrick (2001) tar upp vilket är av stor relevans 

för oss då vi är intresserade av att se vilka åsikter det finns om tiggarens situation. 

 

Lankenau (1999) beskrivningar av hur en tiggare använder sig av olika strategier för att 

fånga förbipasserandes uppmärksamhet är ytterst relevant då vi kan se om dessa 

strategier påverkar människors åsikter om fenomenet tiggeri. Mötet med tiggaren väcker 

ambivalenta känslor som McIntosh och Erskine (2000) beskriver. Dessa känslor är 

viktiga för oss att få förståelse för, då det kan tänkas att det är i mötet med tiggaren som 

många åsikter och tankar skapas, vilka är vårt syfte att undersöka. 

 

Roman (2014) och Alenius (2012) beskriver båda hur media konstruerar en negativ bild 

av tiggare som i sin tur påverkar allmänheten uppfattningar och åsikter. Den bild som 

målas upp kopplas ofta ihop med den romska folkgruppen. Deras studier är viktiga för 
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oss av den anledningen att de belyser hur media kan påverka allmänhetens åsikter och 

tankar. 

 

3. Teori 

I detta kapitel presenteras och förklaras uppsatsens valda teori samt hur den kommer att 

användas vid analysen av resultatet. 

 

3.1 Socialkonstruktivistisk teori 

Den socialkonstruktivistiska teorin har sina rötter i Alfred Schutz och Edmund Husserls 

fenomenologi, men har växt fram inom den symboliska interaktionismen (Hilte, 1996). 

Det var framför allt efter George A. Kelly’s teori om personliga konstruktioner på 1950-

talet som den socialkonstruktivistiska teorin fick ett genombrott. Tillsammans med 

andra framgångsrika forskare inom framför allt socialpsykologi så utvecklades social 

konstruktivismen till ett nytt användbart synsätt för att förstå samhälleliga fenomen 

(Payne, 2008).  

Socialkonstruktivismen är en användbar teori när man söker efter en djupare förståelse 

av ett fenomen samt för att få förståelse för hur ett specifikt fenomen uppfattas av olika 

grupper i samhället (Lilja & Larsson, 2005). Teorin utgår från att samhället skapas 

utifrån sociala konstruktioner som uppstår i samspelet mellan människor. En social 

konstruktion är en ständig och pågående process, som förändras över tid och som 

varierar till omfattning (Hilte, 1996). 

Teorin menar att människor inte lever i en färdig och förbestämd värld, det samhälle vi 

lever i måste vi själva skapa. Den relation som finns mellan människor och världen är 

inte självklar, det är en relation som vi ständigt måste upprätthålla. Den värld 

människan föds till har redan en skyddande social struktur och kultur, som samhället 

ständigt försöker upprätthålla. Detta innebär att de individer som avviker från den 

struktur och kultur som samhället skapat uppfattas som avvikande och därmed kan bli 

tvingade att rätta sig efter den norm som råder (Berger, 1967). 

 

Den socialkonstruktivistiska teorin ser på sociala problem som ett resultat av en 

kollektiv definitionsprocess, det vill säga sociala problem är sociala skapelser 

upprättade av samhället. En kollektiv definitionsprocess innebär att uppkomsten av ett 

avvikande beteende inte alltid ses som ett socialt problem, utan det är efter en längre 



 

12 

 

selektiv process i samhället det till slut klassas som ett socialt problem. När problemet 

väl klassas som ett socialt legitimt problem och diskuteras på offentliga arenor så 

tvingas samhället fatta beslut om åtgärder i form av en officiell handlingsplan (Blumer, 

1971). Lilja och Larsson (2005) tar även upp att samhällets pågående sociala 

konstruktion kan påverkas och styras av de rådande maktförhållanden, det vill säga de 

som har makt kan påverka samhällsstrukturen och den för tiden aktuella diskursen. En 

diskurs är föränderlig över tid, vilket innebär att ett socialt problem som är rådande nu 

inte behövt vara det tillbaka i tiden eller kommer att förbli ett problem i framtiden. 

Meeuwisse och Swärd (2010) poängterar att sociala konstruktioner är skapade av 

ekonomiska, politiska och sociala förhållanden där olika aktörer, både enskilda och i 

grupp, spelar en aktiv roll i skapandet av sociala problem.  

 

Den social konstruktivistiska teorin valdes av oss för dess möjlighet att förklara hur 

olika grupper i samhället kan uppfatta ett fenomen och hur samhället konstruerar sociala 

problem. Då vårt syfte är att upptäcka enskilda personers åsikter och tankar om 

fenomenet tiggeri så anser vi att denna teori kan bidra till en ytterligare förståelse och 

djup i vår analys av deltagarnas uppfattningar. Den hjälper oss även med att förstå att 

det finns olika uppfattningar om ett fenomen, då vi alla konstruerar vår verklighet på 

olika sätt beroende på vilka människor vi samspelar med.  

 

4. Metod 

I detta kapitel förklaras vår valda metod och hur vi gått tillväga för att samla in material 

till vår uppsats. Här presenteras även hur urvalet av deltagare gått till och slutligen förs 

en diskussion kring uppsatsens trovärdighet och de etiska ställningstagandena. 

  

4.1 Forskningsdesign 

I den vetenskapliga världen finns det två generella undersökningsmetoder – den 

kvantitativa och den kvalitativa. Vilken undersökningsmetod som används beror på 

vilken sorts forskning man vill genomföra och vad man vill få ut av den. En kvantitativ 

undersökningsmetod lämpar sig då man vill studera hur vanliga olika former av 

fenomen är eller då man vill få en bild av hur vanligt det är med olika åsikter, medan 

den kvalitativa undersökningsmetoden lämpar sig för studier av människors upplevelser 

och specifika levnadsförhållanden (Olsson & Sörensen, 2011). Då vårt syfte är att 
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undersöka enskilda personers uppfattningar kring fenomenet tiggeri har vi valt att arbeta 

utifrån en kvalitativ undersökningsmetod, då det ger oss bäst förutsättningar för att 

besvara vårt syfte. 

 

Utifrån vårt val av undersökningsmetod har vi använt oss av en induktiv ansats, vilket 

betyder att materialet från undersökningen styr valet av analysteori. Patton (2015) 

förklarar att en induktiv ansats vanligen används i kvalitativa studier, då den passar 

dessa typer av studier där forskaren vill ta del av människors inre värld och inte på 

förhand kan veta vad informanterna ska delge forskaren. 

För att samla in material i vår kvalitativa undersökning har vi använt oss av 

fokusgruppsintervjuer och enskilda samtalsintervjuer. Intervjuerna har skett med både 

män och kvinnor i olika åldrar, för att belysa deras åsikter och uppfattningar om tiggeri.  

 

4.2 Fokusgruppsintervju 

Grundtanken med att använda sig av fokusgrupper är att via en gruppdiskussion få fram 

åsikter och uppfattningar om ett specifikt ämne. En fokusgrupp leds av en samtalsledare 

som har i uppgift att presentera ämnet och delvis styra samtalet (Kvale & Brinkman, 

2009). För att skapa ett bra samtalsklimat bör en grupp bestå av fyra till sju deltagare 

och grupperna skall med fördel vara relativt homogena, det vill säga att deltagarna har 

något gemensamt eller känner varandra sedan tidigare. Tanken med att sträva efter 

homogena grupper är att underlätta för naturligare och öppnare diskussioner som ger ett 

rikare material (Billinger, 2005).  

 

Fördelen med fokusgrupper är att det på kort tid går att samla in ett material från många 

individer samtidigt, vilket underlättar vid studier med begränsad tidsram. Vid 

gruppdiskussioner kan även gruppdeltagarna känna stöd och inspiration av varandra, 

vilket kan leda till djupare diskussioner som inte uppnås vid individuella intervjuer 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

Patton (2015) beskriver att en styrka med fokusgruppmetoden är att flera olika 

perspektiv på ett fenomen lyfts fram samtidigt genom att flera individer deltar. Även 

vad som inte sägs eller när det uppstår tystnad kan ge tydliga insikter om gruppens 

åsikter som inte framgår vid enskilda intervjuer. 
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De nackdelar som framför allt finns med denna metod är att samtalet kan styras av 

dominanta gruppdeltagare eller att samtalsledaren kan ha svårt att hålla sig neutral vid 

diskussioner (Olsson & Sörensen, 2011). En annan nackdel med fokusgrupper enligt 

Patton (2015) är att känsliga och personliga ämnen inte alltid är passande då det kan bli 

svårt för deltagarna att våga framföra sina synpunkter samt att negativa reaktioner från 

övriga deltagare kan begränsa samtalet. 

 

4.3 Samtalsintervju 

En kvalitativ forskningsintervju innebär att två olika parter möts, en undersökare och en 

informant, de utför sedan tillsammans ett ämnesinriktat samtal. Ämnet ska vara något 

som informanten antingen har stor kunskap om eller något som denne upplever i sin 

livsvärld. Livsvärld står för individers inre värld och även för hur de upplever sin 

omvärld (Olsson & Sörensen, 2011).  

I en kvalitativ forskningsintervju ställs krav på att undersökaren skapar en struktur för 

intervjun, att formulera tydliga och enkla frågor som samtidigt möjliggör för 

intervjupersonen att lämna informationsrika svar. Samtalsledaren skall även kunna visa 

empati och vara en aktiv lyssnare samt att skapa ett tryggt samtalsklimat (Patton, 2015). 

Att fånga upp det som sägs mellan raderna under en intervju är även av stor vikt för att 

kunna tolka och eventuellt ställa följdfrågor för att få en mer korrekt bild av 

intervjupersonen uppfattningar (Olsson & Sörensen, 2011). 

  

4.4 Tillvägagångssätt 

Arbetet med studien inleddes med att studera tidigare forskning i form av artiklar och 

litteratur, detta med syftet att öka vår egen kunskap i ämnet. Backman (2009) tar upp 

denna viktiga del i forskningsprocessen och förklarar att litteraturgranskningen är av 

stor vikt då den ger information om vad som finns forskat i ämnet samt vilka brister 

som finns. 

 

För att finna tidigare forskning använde vi oss av de olika sökmotorerna Discovery, 

Google scholar, Libris, SocIndex, SwePub och Web of Science. Dessa sökmotorer 

valdes utifrån deras relevans för ämnet socialt arbete och på grund av att de är stora 

databaser som möjliggör att man får många sökträffar. De sökord som använts och gett 

relevanta träffar är tiggare och tiggeri samt engelskans motsvarighet beg, begging och 

street begging samt panhandler, mendicancy och medicant.  Även ett geografiskt urval 
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har medvetet skett i sökprocessen för att finna likheter med Sverige och vårt 

samhällsklimat. Vi finner västvärlden, det vill säga Europa och Nordamerika, som 

geografiskt relevanta då ett likvärdigt samhällsklimat kan ses med Sverige och genom 

att inkludera dessa länder skapas en internationellbredd. Vi finner det inte troligt att 

jämföra tidigare forskning utifrån andra världsdelar, deras samhällsklimat skiljer sig 

från det västerländska, då vårt syfte är undersöka tankar kring fenomenet i Sverige. 

 

Efter att ha fördjupat oss i tidigare forskning kom vi fram till ett syfte som kunde fylla 

det tomrum vi upplevde fanns inom ramarna för ämnet tiggeri. Det saknades forskning 

om vilka åsikter och uppfattningar som rör sig i samhället bland enskilda personer vilket 

resulterade i vårt syfte. 

4.4.1 Datainsamlingsmetod 

Vår tanke med att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod var att genom 

gruppdiskussioner lyfta fram och belysa enskilda personers åsikter och uppfattningar 

om fenomenet. Detta var något vi ansåg lättast skulle framkomma i en gruppdiskussion. 

Dock tillkom det ett hinder gällande rekrytering till den tredje och sista fokusgruppen, 

där vi hade svårigheter att finna villiga deltagare för att utföra en gruppdiskussion. 

Därför togs beslutet att utföra två enskilda intervjuer med deltagare som var över 60 år, 

vilket var det kriteriet som eftersöktes till den tredje fokusgruppen. 

 

Inför datainsamlingen tog vi beslutet att utföra två fokusgruppsintervjuer med olika 

deltagare bestående av män och kvinnor i varierande ålder. Vi förstod vikten av att ha 

naturliga och homogena grupper, både för deltagarnas trygghet men även för att det 

skulle ge oss möjlighet till ett rikt material i form av att deltagarna kan våga lyfta sina 

åsikter och uppfattningar om ämnet. Om en grupp upplever trygghet med varandra och 

har gemensamma intressen eller bakgrunder så tror vi att de vågar uttrycka sig mer 

under samtalet.  

Halkier (2010) framhäver vikten av att inte ha allt för homogena eller heterogena 

grupper då den sociala interaktionen mellan deltagarna kan påverkas negativt. En risk 

med en allt för homogen grupp är att det sociala utbytet begränsas genom alla deltagare 

i gruppen delar samma åsikt.  Medan en allt för heterogen grupp riskerar att begränsa att 

deltagarna inte vågar dela sina åsikter samt att konflikter kan uppstå när deltagarna har 

för skilda åsikter. Detta är något vi reflekterat över och beslutat oss för att fördelarna 
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med att ha homogena grupper överväger men att våra deltagare inte ska vara homogena 

utifrån studiens ämne utan från andra sammanhang så som idrott, arbete och 

umgängeskrets.  

Nästa steg i arbetsprocessen var att utveckla en intervjuguide med relevanta teman och 

underliggande frågor. Billinger (2005) skriver att frågor i en intervjuguide inte ska vara 

allt för många och de ska formuleras på ett enkelt och tydligt sätt. Det är viktigt att ha 

intervjuguidens syfte i åtanke för att formulera frågor som ger ett rikt samtal. Det är bra 

att formulera frågor om deltagarnas erfarenheter och inte om deras åsikter, annars finns 

en underliggande risk att deltagarna upplever press att svara på ett kulturellt eller 

politiskt korrekt sätt. Deltagarnas uppfattningar och åsikter kommer att framgå när de 

berättar om sina erfarenheter. 

Detta är något som eftersträvats när vi utarbetat vår intervjuguide, att lägga tid på att 

formulera frågor som kan leda till ett gott samtalsklimat och till ett informationsrikt 

material.  

 

Några dagar innan de inplanerade intervjutillfällena har ett informationsblad (se bilaga 1 

& 2) delats ut till deltagarna där vi återigen förklarat hur intervjun kommer att gå till, 

påmint om tid och plats för intervjun samt lämnat våra kontaktuppgifter för att kunna ta 

emot eventuella frågor som uppkommit. 

I fokusgruppsintervjuerna varierade antalet deltagare mellan fem till sex personer och 

dessa utfördes på en neutral plats och de varade ungefär i en timme vardera. En av de 

enskilda intervjuerna utfördes däremot i intervjupersonens hemmiljö och den andra 

hemma hos en av oss. Detta dels för att vi ville skapa en trygg miljö och goda 

förutsättningar för en informationsrik intervju men även av praktiska skäl. De enskilda 

intervjuerna utfördes båda inom den angivna tidsramen på en timme. Vi har båda varit 

delaktiga i samtliga intervjuer och turats om med ansvaret som samtalsledare, detta för 

att bådas delaktighet ger fördelar i att uppmärksamma vad som sker under intervjun 

samtidigt som det underlättar vid transkribering och när resultatet ska presenteras. Alla 

intervjuer spelades in och transkriberades allt eftersom de genomförts. 

 

4.5 Urval 

Inför vårt val av deltagare har vi insett vikten av att ha deltagare som kan känna sig 

trygga med varandra, därför togs beslutet att skapa två fokusgrupper där den naturliga 

gruppsammansättningen fick avgöra vilka som ingår i fokusgruppen oavsett kön eller 
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ålder. Detta resulterade i att fokusgrupp A endast består av unga kvinnor i åldrarna 18-

24 som tillsammans utövar en idrott i en förening medan fokusgrupp B endast består av 

manliga arbetskollegor i åldrarna 28-36.  

 

Vi har reflekterat över två viktiga aspekter som Halkier (2010) nämner är viktiga att ha i 

åtanke vid urvalet till fokusgrupper. Den första aspekten gäller att besluta om grupperna 

ska delas in efter någon speciell kategori såsom exempelvis kön eller att inte dela in 

dem alls. Den andra aspekten gäller om deltagarna i fokusgrupperna ska känna varandra 

eller inte, både att känna varandra och att inte känna varandra har sina fördelar. Vilka 

deltagare de ska vara och vilken relation de ska ha till varandra väljs utifrån studiens 

syfte och frågeställning.  Det Halkier poängterar, gällande båda aspekterna, är vikten av 

att deltagarna känner sig trygga med varandra oavsett sammansättning då trygghet 

skapar bättre förutsättningar för en social interaktion.  

 

För att komma i kontakt med passande deltagare till intervjuerna har vi utfört ett så 

kallat snöbollsurval. Billinger (2005) beskriver att ett snöbollsurval innebär att 

forskaren ber en bekant att föreslå några lämpliga personer i hans eller hennes sociala 

nätverk som kan vara passande för studien, de kan i sin tur kontakta fler lämpliga 

deltagare vid behov. 

Vi har startat fyra olika snöbollsurval genom att kontakta bekanta i vårt sociala nätverk 

som i sin tur kontaktat sina bekanta. Dessa bekanta känner varandra genom arbetet, 

föreningslivet samt den sociala umgängeskretsen.  Vi har medvetet styrt våra bekanta 

till att välja deltagare som naturligt redan ingår i existerande nätverk när det gäller 

fokusgruppdeltagarna. De kriterier som framfördes och som våra deltagare måste 

uppfylla är att de ska vara över 18 år gamla och vara villiga att frivilligt delta i studien. 

Fler kriterier är inte satta för att inte begränsa möjligheterna att finna deltagare då alla 

enskilda personers åsikter är värdefulla för oss och studiens syfte. Till de enskilda 

intervjuerna ombads våra bekanta att rekrytera personer över 60 år för att öka bredden i 

vår studie och för att visa åsikter och uppfattningar från personer i varierande åldrar. 

Att rekrytera deltagare inom sitt eget social nätverk menar Halkier (2010) kan ha både 

fördelar och nackdelar. Samtalet under intervjun kan underlättas när forskaren har en 

relation till någon eller några av deltagarna vilket även bidrar till en trygg stämning 

samtidigt som samtalet även kan begränsas av att de frågor forskaren ställer kan 

upplevas som onödiga och enfaldiga. Det kan även vara svårt att rekrytera okända 
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deltagare som man inte har någon relation till då få personer är villiga och har tid över 

att frivilligt delta i en studie där ingen ersättning ges. 

 

Halkier (2010) anser att deltagarantalet helt avgörs av uppsatsens syfte, är ämnet av en 

känslig karaktär så bör deltagarantalet begränsas. Med tanke på vårt ämnesval valde vi 

att begränsa antalet deltagare till fem till sex personer i varje fokusgrupp. Detta ansågs 

vara en lagom gruppsammansättning för att skapa goda förutsättningar för ett givande 

socialt klimat samtidigt som det finns utrymme för eventuella bortfall utan att 

intervjutillfället blir allt för begränsat.  

Vårt val att ha två fokusgrupper och två enskilda intervjuer grundar sig framförallt i den 

begränsade tidsram som finns. Vi anser att det är rimligt att genomföra och att bearbeta 

material från dessa antal intervjuer samt att de kan ge tillräckligt med informationsrikt 

material för att kunna ge svar på våra frågeställningar. 

 

4.6 Analysverktyg 

För att samla in material till studien användes våra personliga mobiltelefoner för att 

spela in samtalen från alla intervjuer. Olsson och Sörensen (2011) skriver att efter 

insamling av materialet ska innehållet transkriberas vilket betyder att forskarna ska 

lyssna av det inspelade bandet och ordagrant skriva ned vad som sägs. Detta var något 

vi utförde för att underlätta analysen samt kunna välja ut vissa relevanta delar ur den 

nedskrivna texten. 

Det insamlade materialet har bearbetats utifrån en induktiv tematisk analysmetod. 

Denna metod innebär enligt Hayes (2000) att undersökaren läser igenom det 

transkriberade materialet och därefter tematiserar materialet eller delar upp det i 

ämnesområden utifrån dess relevans till studiens syfte. Därefter ska materialet läsas 

igenom ytterligare en gång, med dessa teman och ämnesområden som utgångspunkt. 

Detta leder till att vissa citat eller ämnen placeras om till mer passande områden. Efter 

denna bearbetning växer teman fram som sedan namnges och används i 

resultatredovisningen. Denna analysmetod, som Hayes (2000) beskriver, resulterade i 

att när studiens material bearbetats framträdde olika teman och mönster, dessa har 

placerades under följande huvudteman: tiggarens situation, tiggeri skapar ambivalens, 

mötet med tiggaren samt att ge eller inte ge. De mönster som framträtt i varje 

huvudtema presenteras under resultatet i efterföljande underrubriker. 
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4.7 Trovärdighet, reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ metod kan vissa svårigheter finnas med att mäta undersökningens 

trovärdighet då forskaren är en del i det insamlade materialet men samtidigt tolkar och 

analyserar det. För att mäta undersökningens trovärdighet utgår man från begreppen 

reliabilitet och validitet (Larsson, 2005). Reliabilitet innebär att ett och samma resultat 

ska kunna uppnås av olika forskare när de studerar ett material eller att samma forskare 

under olika tidsperioder ska komma fram till ett identiskt resultat (Silverman, 1993, 

refererad i Wibeck, 2010). Begreppet validitet står däremot för om studiens 

mätinstrument verkligen mäter det som ska mätas (Olsson & Sörensen, 2011). 

Reliabilitet i en kvalitativ studie blir svår att uppnå på grund av sannolikheten få ut 

samma svar vid en upprepad intervju av samtliga intervjupersoner är orealistisk. Ett sätt 

att uppnå reliabilitet kan vara ställa frågor med liknande innehåll och som tillhör samma 

temaområde samt att sedan analysera de svar som ges (Larsson, 2005). För att uppnå 

reliabilitet i vår uppsats har vi noga formulerat frågor som inte kan tolkas som ledande 

och som har fokus på att skapa ett fritt och öppet samtalsklimat. Vi anser att det är svårt 

att uppnå exakt samma resultat om liknande intervjuer skulle genomföras igen, dels för 

att åsikter och uppfattningar kan förändras och dels för att deltagarna kan ha påverkat 

varandra att ändra sin åsikt.  Vår avsikt har varit att inte påverka deltagarna och vi har 

medvetet försökt att hålla vårt kroppsspråk och ansiktsuttryck neutrala under 

intervjuerna. 

En säkerhetsåtgärd som nyttjades var att transkribera materialet var för sig vilket 

minskar risken, att vid renskrivning av intervjuerna, tolka in våra egna åsikter. Krueger 

(1998, refererad i Wibeck, 2010) skriver att människan har en förmåga att höra och se 

det som stämmer överens med ens egna åsikter och att medvetet undvika det som inte 

passar i de eventuella mönster som tidigare upplevts. Det är därför av stor vikt att 

materialet vid intervjuer kontrolleras och redovisas på ett korrekt vis.  

Validiteten blir på likvärdigt sätt svårbedömd, då begreppet innebär vikten av att mäta 

det som ska mätas. I en studie, där syftet är att mäta uppfattningar och åsikter, blir det 

lätt problematiskt att veta om rätt saker mäts (Olsson & Sörensen, 2011). Vi tror att ett 

sätt att påverka validiteten är att med hjälp av en intervjuguide ställa relevanta och 

öppna frågor utifrån teman med stark anknytning till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Denna intervjuguide bidrar till att alla intervjuer ges samma 
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förutsättningar då samma teman och frågor ställs till alla grupper. Då målet i en 

fokusgrupp är att skapa en diskussion så blir intervjuguiden vår enda möjlighet att styra 

samtalsämnet, därefter styrs samtalet utifrån deltagarnas åsikter och vad som deltagarna 

finner intressant att diskutera. 

Krueger (1998, refererad i Wibeck, 2010) tar upp risken med att deltagarna under en 

fokusgruppsintervju kan bli påverkade av varandra eller inte våga uttrycka sina åsikter 

sanningsenligt utan svarar det som anses vara accepterat i gruppen. Detta kan påverka 

studiens trovärdighet och därmed hota dess validitet. Innan fokusgruppsintervjuer 

utfördes så insåg vi riskerna med att grupptrycket kan påverka deltagarnas svar och 

därmed bidra till att resultatet blir snedvridet. För att minska denna risk uttryckte vi 

klart och tydligt vid intervjuns inledning att alla deltagare har rätt till sin egen åsikt och 

att detta ska respekteras. Denna risk minimerades givetvis under de enskilda 

intervjuerna. 

4.7.1 Förförståelse 

Inom kvalitativ forskning är det av stor vikt att belysa sin förförståelse för det valda 

ämnet genom att beskriva sin tidigare kunskap och redogöra för personliga erfarenheter 

som kan påverkat studien samt bidragit till att öka kvalitén. Förförståelse kommer dock 

att förändras under studien, vilket beror på att ny kunskap uppmärksammas och därmed 

förändrar forskarens tidigare kunskap (Olsson & Sörensen, 2011).  

Innan vi började fördjupa oss i ämnet så var vår kunskap inte så stor och våra känslor 

kring ämnet var väldigt ambivalenta. Känslorna associerades till skam och sorg, men 

upplevdes också som besvärande. Båda två upplevde ambivalens kring att både vilja 

hjälpa, det vill säga att ge pengar, men att samtidigt ha en undran om de verkligen är i 

behov av hjälp. Det ingick även tankar kring om dessa människor ingår i någon form av 

utnyttjande organisation. Redan innan uppsatsen var vi medvetna om att människor runt 

omkring oss tycker och tänker väldigt mycket om ämnet och att åsikterna ofta går isär. 

Allt eftersom har vår kunskap kring ämnet ökat och därmed även förändrat vår tidigare 

förförståelse. Vi har nu en tydligare och bredare bakgrund till varför tiggare söker sig 

till Sverige och om hur deras situation kan se ut. Efter de utförda intervjuerna har även 

vår förförståelse kring allmänhetens åsikter och uppfattningar delvis förändrats, men 

även bekräftats. En del svar på våra tankar kring ämnet har vi funnit men mer kunskap 

har även bidragit till ytterligare fundering kring tiggeri och de människor som utövar 

det. 
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4.8 Etiska ställningstagande 

Innan vi tog en första kontakt med bekanta i vårt sociala nätverk, som skulle hjälpa oss 

att finna deltagare till studien, så övervägde vi noga de etiska ställningstagandena. 

I kontakten med deltagarna till intervjuerna har vi tagit hänsyn till de fyra etiska kraven 

som Vetenskapsrådet (2002) förespråkar ska användas. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna informerades om studiens syfte och 

deltagarens roll samt under vilka villkor de deltar. Vi förklarade tydligt att det är 

frivilligt att delta och att deltagarna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. 

Även samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna både innan och vid 

intervjutillfället muntligt bekräftade att de själv väljer att frivilligt delta och samtycker 

till att vara en del av vår studie.  

Deltagarna i intervjuerna försäkrades vid den första kontakten samt ytterligare en gång 

vid intervjutillfället att de kommer vara anonyma och ingen personlig utlämning 

kommer att ske. Det ska inte gå att via vårt resultat förstå vilka deltagarna varit. 

Deltagarna informeras om att deras samtal kommer att spelas in men att ingen annan 

förutom vi kommer att ta del av materialet. Efter att materialet transkriberats kommer 

det inspelade bandet att raderas och alla personliga kännetecken tas bort vid 

transkriberingen. En begränsning i konfidentialitetskravet gällande fokusgrupperna är 

att den insamlingsmetoden innebär att flera personer deltar samtidigt. Vi kan endast 

garantera att vi inte för vidare personlig information som avslöjar deras deltagande, men 

inte att de andra deltagarna inte för någon information vidare. Vi kan endast be 

deltagarna om att respektera varandras deltagande och inte för någon information 

vidare. Ett ytterligare krav som uppfylls är nyttjandekravet, vilket innebär att vi 

informerar om att det material som framkommer genom intervjuerna enbart kommer att 

användas i vår uppsats. 

 

Det finns självklart en risk genom att deltagarna vet vilka vi är att resultatet kan 

påverkas då de kan utrycka åsikter som de tror behöver sägas. Det är dock inget vi tror 

kommer att påverka vårt resultat på ett nämnvärt sätt. Detta på grund av att vi inte 

diskuterat vår studie eller ämnet med någon av deltagarna innan intervjutillfället därmed 

är de omedvetna om våra åsikter kring ämnet. Vi är även medvetna om att begränsa oss 
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så att våra åsikter och uppfattningar inte på något vis ska framkomma under 

intervjutillfället. 

Våra relationer till de som deltagit är inte i något fall så nära att de kan ha en klar bild 

av våra åsikter. Dessutom kan noteras – vilket anges under förförståelse – att vi inte har 

en klar, entydig åsikt kring ämnet. 

 

5. Resultat  

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat att presenteras under utvalda teman och 

tydliggöras med hjälp av citat från deltagarna. De utvalda teman som presenteras är: 

tiggarens situation, tiggeri skapar ambivalens, mötet med tiggaren samt att ge eller inte 

ge. De mönster som framkommit under varje enskilt tema presenteras i underrubriker.  

 

5.1 Tiggarens situation 

5.1.1 Anledningar till att tigga 

Det finns många likvärdiga tankar hos deltagarna om anledningar till varför en individ 

börjar tigga. En del av deltagarna delar uppfattningen att det beror på fattigdom och 

brist på möjligheter att försörja sin familj i hemlandet. 

 

Nä men det är väll en chans att tjäna pengar i ett annat land för att försörja 

sin familj tror ja.. De måste de ju vara.. (man, 36 år) 

 

Andra tankar som urskilde sig var att anledningen till att tigga från början var ett försök 

till att förbättra sin levnadssituation men som utvecklades till ett fortsatt beteende när 

det visade sig vara lönsamt. Det rykte som finns om Sverige i andra länder kan även 

deltagare förstå som en anledning till att tiggarna just väljer att resa hit. 

 

Ja de sprider ju sig det här med att Sverige.. att vi är givmilda. Jag tror att vi 

är snälla i Sverige, jag tror det.. De tror Sverige är ganska öppet för att hjälpa 

till (kvinna, 62 år) 

 

5.1.2 Vem är tiggaren? 

Under alla intervjutillfällen, diskuterade deltagarna kring var tiggarna kommer ifrån och 

vilken nationalitet de har. De länder som deltagarna nämner är främst Bulgarien, 
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Ungern och Rumänien. Deltagarna beskriver dessa länders utsatta situation med bland 

annat hög arbetslöshet som anledningen till att deras befolkning inte finner något annat 

val än att resa till Sverige och be om pengar i ett försök att förbättra sin livssituation. 

När deltagarna ombads beskriva hur en tiggare i dagens samhälle ser ut så delar alla 

uppfattningen om att det är en person med utländskt utseende, ofta med romskt påbrå. 

De beskriver även en viss form av klädstil som utmärker tiggare samt andra accessoarer 

som förstärker den utsatta bilden. Nedan presenteras ett utdrag av en dialog ur den 

manliga fokusgruppen, om hur en typisk tiggare framställs. 

 

- Skitig gubbe med trasiga kläder typ (man, 28 år) 

- Med filt och plastpall (man, 36 år) 

- Aa, ungefär så brukar det se ut.. (man, 28 år) 

- Bulgar eller nått sånt dära (man, 29 år) 

- Oftast rumäner (man, 36 år) 

 

5.1.3 Avsaknad av information och kunskap 

Under intervjuerna uttrycker en del deltagare att de saknade information och kunskap 

om fenomenet i stort. Information om varför tiggarna är här och vad de gör här 

efterfrågas av deltagarna. En del fann det svårt avgöra om personerna verkligen är i 

behov av hjälp och om den hjälp de får verkligen går till dem.  

 

Jag tror om man skulle få mer information bakom det här, varför dom är här, 

varför sitter dom här och vad gör dom med pengarna och vart bor dom? Fick 

man mer information så endera gav man ingenting eller så ger man mycket 

då.. Så jag tror det är okunskapen… (kvinna, 62 år) 

 

Det är ju inte som att man läser liksom information om det så utan att det är 

mer nån som tycker så eller nån som tycker så.. (kvinna, 20 år) 

 

Deltagarna är överens om att mer information och kunskap skapar mer förståelse för 

tiggeri. Idag grundas det som diskuteras om fenomenet i rykten och enskilda personers 

allmänna åsikter och tankar vilka ofta är negativt laddade. I fokusgrupperna fann 

deltagarna att media påverkade deras tankar och åsikter kring fenomenet. Sociala 

medier som exempelvis Facebook och andra virtuella mötesplatser påverkade 

deltagarna i mycket större skala än exempelvis nationella nyheter och olika 
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dagstidningar. Deltagarna ansåg att de blev mer berörda av sociala medier då de ofta var 

mer lokalt anknutet och därför lättare att beröras av, dock fanns ambivalens kring 

trovärdigheten om dessa skrivna inlägg. Men när en åsikt klargjorts ett flertal gånger så 

ökade även trovärdigheten i dessa inlägg.  

 

Men är det bara nån som skriver, då reagerar man ju inte på det på samma 

sätt.. Men sen kommer media med de och det bara ploppar upp fler och fler 

och fler det är då man - aha det kanske är så? (man, 34 år) 

 

5.1.4 Aktuella åsikter om fenomenet 

Det fanns delade åsikter kring ämnets aktuella status och hur pass mycket tiggeri 

egentligen diskuterades i samhället. En åsikt var att ämnet har runnit ut lite i sanden och 

att det var mer aktuellt förr när det var ett nytt fenomen i samhället, nu anses det vara 

mer vardag och tiggare ses som en vanlig del av stadsbilden. 

  

Nu har det ju liksom blivit.. Nu är man van det..  Man vet att dom sitter där, 

nu bryr man sig inte (man, 28 år) 

 

En annan åsikt som framkom var att tiggeri diskuterades flitigt både på arbetsplatsen 

och i sociala umgängeskretsar. Ämnet diskuteras ofta på grund av ambivalens kring om 

tiggarna verkligen är i en sådan utsatt situation som de försöker framhäva.  

Deltagarna har olika åsikter om fenomenet ses som ett socialt problem i dagens 

samhälle eller inte. Dessa åsikter baseras mycket på hur tiggaren beter sig i mötet. Om 

tiggaren upplevs som påträngande eller passiv är avgörande för om de anses som ett 

socialt problem eller inte. Deltagarna reflekterade själv över att åsikterna kan grundas i 

vilken ålder den förbipasserande har. Deras tankar och funderingar var att unga var mer 

tolererande och mer vana vid fenomenet medan de äldre påverkades mer då de inte var 

uppväxta med fenomenet på samma sätt och därför upplevde det som mer 

problematiskt. 

 

Så länge de bara sitter där helt tyst så är det ju inga problem (man, 28 år) 

 

Ja som det är nu tycker jag det, just det är att.. folk tycker liksom att det är 

jobbigt att gå in på affärerna och handla och dom sitter där: Hej! och liksom 
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ja.. man blir trött på det, det är liksom, det är jobbigt tycker jag! Liksom man 

får dåligt samvete på nå vis när man går in och handlar (kvinna, 62 år) 

 

Vi som är yngre ( .... ) alltså det blir normalt för oss att dom sitter där. För 

dom äldre är det kanske inte normalt att dom sitter ute, så vi kanske har 

lättare att acceptera (kvinna, 24 år) 

 

Deltagarna lyfter även upp tankar om vad samhället bör göra eller vad de kan göra för 

tiggarna. En åsikt är att hjälpen ska koncentreras till tiggarnas hemländer, att de inte ens 

ska behöva komma hit. Under intervjuerna framkom det tydligt att deltagarna inte finner 

tiggeriet som en långsiktig lösning, utan att det bäst lämpade alternativet borde vara att 

skicka hjälpen till de aktuella hemländerna. Deltagarna var överens om att de vill hjälpa 

tiggarna och motverka att de har en anledning att åka hit.  

 

5.2 Tiggeri skapar ambivalens 

5.2.1 Associationer till fenomenet 

Varje intervjutillfälle inleddes med att deltagarna spontant fick dela med sig av ord som 

de direkt associerar med begreppet tiggeri utan vidare eftertanke. Det framgick att 

deltagarna associerade fenomenet tiggeri med tankar och upplevelser så som sorgligt, 

pinsamt, jobbigt och ensamt. Det är väldigt tydligt att tiggeri är ett ämne som skapar 

stor ambivalens i samhället, det finns många känslor som rör mötet med tiggaren samt 

dennes situation. 

 

Ja de flesta tycker väll att det är lite tragiskt och synd om dom.. (man, 68 år) 

 

Jag tycker det är pinsamt, man har svårt att gå in och man vet inte riktigt vad 

det står för ( .... ) Det är en olust känsla tycker jag! Jag tycker inte nån ska 

sitta så idag (kvinna, 62 år) 

 

 Många beskriver att det är jobbigt och obekvämt att gå förbi dem på gatan, men 

samtidigt säger de att de mer och mer vänjer sig vid deras närvaro och de blir mer 

accepterade. 

 

Man undviker nästan att gå in i affärer nu.. Man försöker fästa blicken 

bortom dom, säger inte ens hej ens (man, 29 år) 
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Är jag på stan och dom sitter där då går jag rakt fram, då är det tunnelseende 

( .... ) Går jag förbi då ignorerar jag, det är hemskt men.. (kvinna, 24 år) 

 

5.2.2 Tiggarens trovärdighet 

En del deltagare poängterade problematiken med att inte veta sanningen bakom 

tiggarens utsatthet, är de verkligen i behov av bidraget för att överleva eller sitter de där 

på gatan och utövar någon form av bedrägeri? Deltagarna nämner rykten av händelser 

där de framgår att tiggare inte sitter där för att överleva, utan att de ibland väljer att 

tacka nej till en gåva. Dessa händelser handlar om när förbipasserande har erbjudit 

tiggare en gåva i form av mat och där tiggaren tackat nej. Denna historia dök upp under 

intervjuerna, men där det handlade om olika saker som nyponsoppa, korv med bröd 

eller baguetter. 

 

För när hon kom så kom hon med smink, så *namn* hade redan sett 

människan först när hon var inne på Coop, för dom gick in typ samtidigt. 

Men när *namn* kom ut då satt hon där med filt och osminkad och grejer å 

hur mycket sanning finns det i något då, och så hade hon en Iphone under 

filten som hon höll på med. Man får ju inte en Iphone direkt.. (kvinna, 24 år) 

 

Den känslan av oärlighet som deltagarna upplever kan stärkas ytterligare via rykten om 

tiggare som exempelvis försöker dölja dyra smycken och mobiltelefoner under sina 

kläder och filtar. Deltagarna beskriver att de ofta hör rykten som stärker bilden av att 

tiggarna är oärliga. 

 

Man tänker ju att det är synd om alla och dom är fattiga men sen såg man 

 ( .... ) att alla kanske inte är så oskyldiga (kvinna, 19 år) 

 

De är ju många som säger att man ska sätta sig ner och prata med dom och 

förstå deras situation, men de kan ju lika gärna ljuga man vet ju inte om de 

pratar sanning (man, 29 år) 

 

Det finns många funderingar och tankar kring om tiggare tar sig hit på eget bevåg eller 

om de ingår i någon form av organisation. En organisation där det är en "boss" som 

bestämmer vart de ska vara, kör runt dem och sen tar en del av deras insamlade pengar. 
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( .... ) de brukar ju komma med bussar och släppa av dom på olika ställen 

och sådär. De är liksom organiserat eller vad man ska säga (kvinna, 20 år) 

 

Det är inte direkt att de hittar till Coop i *ort* själv, känns de som. De är nån 

som skjutsar ut dom (man, 36 år) 

 

En boss som utnyttjar dom ( .... ) man har ju sett via Facebook och 

Aftonbladet å allting att bossarna eller vad vi ska kalla dom kommer och 

hämtar upp dom i nya fina bilar.. (man, 28 år) 

 

5.3 Mötet med tiggaren 

5.3.1 Bemötande och strategier 

Mötet med tiggaren hanteras av deltagarna på olika vis, ett sätt är att ignorera individen 

som sitter på gatan eller utanför affären. Känslorna kring tiggaren som ber om pengar 

har över tid förändrats hos deltagarna. Då fenomenet var nytt så berördes deltagare på 

ett mer djupare plan men allt eftersom tiden gått har deltagarna vant sig. Mötet med 

tiggaren har blivit en vardag, de ingår nu mer eller mindre i stadsbilden vilket bidrar till 

att deltagarna inte känner samma empati längre. 

 

( .... ) det är ju i affärer som man ofta ser dom, så då tittar man bara rakt 

fram. Jobbigt var de ju mest i början, men nu så är man mer van så man blir 

ju mer likgiltig om man säger så..  ( .... ) (man, 36 år) 

 

( .... ) man tappar alltså empatin tror jag ( .... ) man blir ju hårdare själv tror 

jag.. (man, 34 år) 

 

Hur tiggaren beter sig i mötet med den förbipasserande påverkar om denne väljer att ge 

en gåva eller inte. Enligt deltagarna finns olika strategier från tiggarens sida som är mer 

avgörande än andra, det som framgår tydligast är att de inte får vara påträngande eller 

vara för närgången. Deltagarna nämner att det upplevs mer accepterat att ge en gåva till 

en person som utför någon form av social accepterad aktivitet, att de visar på en 

drivkraft och vilja att förtjäna sin inkomst. Deltagarna gav exempel på att gatumusik 

eller annan form av underhållning är ett mer accepterat sätt att be om pengar och kan 

uppskattas mer. 
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Det är tycker jag, skillnad om det är en musikant som sitter och spelar och 

gör nånting. På nått vis tycker jag det är mera ja okey ( .... ) de är ju lite 

trevligt det å tycker jag (kvinna, 62 år) 

 

Även att endast sitta på gatan och hälsa vänligt är ett mer accepterat sätt än att 

handgripligen närma sig en annan persons privata utrymme. Deltagarna är medvetna om 

att tiggare kan använda sig av olika strategier för att få uppmärksamhet och därmed en 

gåva av de som passerar på gatan. De nämner att de kan se väldigt ledsna och bedrövade 

ut, att de sätter på sig slitna och förstörda kläder för att stärka bilden av att de är i behov 

av hjälp. En bild som samtidigt kritiskt ifrågasätts genom de rykten som sprids om hur 

utsatt och ärlig tiggarens situation egentligen är. 

 

Alltså är de framfusig då skulle inte jag ge dom, då känns de som att.. 

Taskigt de å kanske men de avgör ju att jag inte ger dom (man, 28 år) 

 

5.4 Att ge eller inte ge 

5.4.1 Ambivalens kring gåvan 

Det finns varierande åsikter hos deltagarna om man ska ge eller inte ge en gåva och om 

det ska vara ett ekonomiskt bidrag eller någon annan form av gåva. Oberoende av kön 

och ålder så var det deltagarna som hade gett ett bidrag, lika många hade aldrig gett. För 

en del avgjorde även tiggarens bakgrund, kön och etnicitet om man valde att ge eller 

inte ge. Det var framträdande i den kvinnliga fokusgruppen och i den enskilda intervjun 

med en kvinna att de oftare väljer att ge ett bidrag om det är en kvinna som tigger. De 

manliga deltagarna delade inte denna uppfattning utan var mer likgiltiga över vem de 

väljer att ge till och om de gav eller inte var det slumpen som avgjorde. 

 

Nämen de är väll lättare ge till kvinnan för de är mest sårbara, asså de bara 

blir så.. (kvinna, 20 år).  

 

( .... ) genom att en kvinna, om man säger så är lite svagare och då kan jag 

tänka mig att dom som ger, dom är ju äldre dom, och tänker till och tittar till 

att dom har säkert barn där hemma. De blir liksom såna.. Män borde ju klara 

sig själva och ta ett jobb, jag tror att de är nog tanken de.. (kvinna, 62 år) 

 



 

29 

 

För det ser jag på mamma liksom kollar gärna och är det en kvinna då ger 

hon, är det en man då njaa.. Inte alla gånger, ibland bara (kvinna, 20 år) 

 

Nä de kvittar så långt tänker jag aldrig på de, om det är en man eller kvinna 

(man, 68 år) 

 

Det finns skilda åsikter om vad man ska ge om man beslutat sig för att ge en gåva. En 

del av deltagarna anser att det är bättre att ge mat för då vet de säkert att tiggaren i fråga 

får ta del av gåvan. Medan andra ger kontanter de har över i fickan, de lägger ingen 

större möda bakom sitt bidrag. Deltagarna var överens om att de vill vara säkra på att 

gåvan de ger går till tiggaren ifråga, de vill hjälpa men samtidigt veta vad deras bidrag 

används till. 

 

- Man köper ju hellre liksom typ en macka (man, 36 år) 

- Aa precis man kan ge han en vatten eller vad som helst, men pengar tror 

jag inte alls på (man, 28 år) 

 

Jag har svårt för de där att ge pengar tror ja, jag har gjort de men de känns 

bättre å ge någonting att äta eller nått sånt tycker jag.  Jättesvårt att ge pengar 

(kvinna, 20 år) 

 

5.4.2 Tiggarens inkomst 

Frågan om hur mycket pengar en tiggare tjänar upplevde deltagarna som svår att 

besvara. En del nämnde svårigheten att tänka sig in i tiggarens situation och vad de 

faktiskt kan tjäna på en dag. Deltagarna nämnde vad de ansåg vara avgörande faktorer 

för tiggarens inkomst, faktorer som påverkar är vart tiggaren rent fysiskt sitter och 

vilken dag i månaden det är. Deltagarna har nämnt intjänade summor som varierar 

mellan 50 kr och upp till 1000 kr per dag. Fokusgruppen med manliga arbetskollegor 

samt den enskilda intervjun med kvinnan ansåg att en inkomst över 300 kr är en rimlig 

summa medan de andra deltagarna resonerade kring lägre summor. 

 

- Jag tror dom får in runt 1000 spänn om dan ja (man, 36 år) 

- Men då har dom ju högre månadslön än oss! I så fall då tjänar dom ju 

mer än oss, klart dom sitter där på sin lilla kudde. Det hade jag gjort å 

(man, 29 år) 
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Men asså om de är bara pengar.. Så är de nog inte så mycket men om man 

tänker mat å sådär så är de lite mer.. (kvinna, 18 år) 

 

6. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av resultatet med hjälp av tidigare forskning samt 

den social konstruktivistiska teorin.  

 

6.1 Tiggarens situation 

Såväl deltagarna som den tidigare forskningen lyfter fram fattigdom som den främsta 

anledningen till att tiggeri existerar. Deltagarnas tankar och åsikter om bakgrunden och 

orsaken till varför tiggeri existerar grundar sig i tron om att människor lever i utsatthet i 

form av brist på socialvälfärd och trygghetssystem. Vilket även Kennedy och 

Fitzpatrick (2001) samt Adriaenssens och Hendrickx (2011) anger som den främsta 

faktorn till att tiggeri existerar.  

Deltagarnas tankar om anledningen till att tiggeri existerar kan ses som en konstruktion 

ur den rådande västerländska diskursen, där den allmänna uppfattningen är att tiggeri 

grundar sig i en utsatt situation. Så länge denna diskurs existerar lever denna 

uppfattning kvar. 

 

I dagens svenska samhälle ska, enligt deltagarna, människor inte behöva sitta på gatan 

och be om pengar för att överleva. Att människor ändå gör detta kan krocka med 

deltagarnas bild av verkligheten. Deltagarna är medvetna om att det råder fattigdom och 

att tigga kan bli en utväg från fattigdom, men när detta landar på vår farstukvist blir det 

en krock - en moralisk krock. Trots den krock som kan uppstå så uttryckte deltagarna en 

önskan om att vilja hjälpa tiggarna, men att lösningen inte fanns i att ge pengar i någons 

utsträckta händer. Den lösning som ofta diskuterades var att ge bidrag till strukturerade 

hjälporganisationer som åker till utsatta länder och på plats hjälper dessa människor i 

deras hemmiljö. Deltagarna är alltså medvetna om att tigga inte är en långsiktig lösning 

och för att förhindra fenomenet så måste en förändring ske i tiggarnas hemländer. Detta 

är även något som Kennedy och Fitzpatrick (2001) poängterar, att det handlar om att 

förhindra behovet av att tigga, inte enbart att förhindra tiggeriet.  
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Det framgick tydligt under intervjuerna att deltagarna har en bild av vem tiggaren är och 

vart denne kommer ifrån och dess bakgrund. Det finns en klar åsikt om att en typisk 

tiggare kommer ifrån länder som saknar socialvälfärd och trygghetssystem. Avsaknaden 

av ett socialt trygghetssystem är något Kennedy och Fitzpatrick (2001)  beskriver som 

en avgörande faktor till varför en individ börjar tigga. Att tigga blir en sista utväg för 

dessa personer att få en inkomst för att kunna överleva. Även Adriaenssens och 

Hendrickx (2011) tar upp att det är länder som saknar social välfärd samt social trygghet 

som löper störst risk att utveckla fattigdom och då i längden även tiggeri. De tar bland 

annat upp Östeuropa som ett exempel där ekonomin kraftigt försämrades under 1990-

talet, vilket blev en stor anledning till att denna del av Europa utvecklade informella 

försörjningstillfällen som bland annat tiggeri. 

 

Bilden av den typiske tiggare förändras beroende på vilken land eller världsdel man 

befinner sig i. Dock finns det en gemensam nämnare som stämmer överens oberoende 

på vart i världen mötet med tiggaren sker, detta är att tiggaren befinner sig i en utsatt 

situation (Lankenau, 1999). Adriaenssens och Hendrickx (2011) nämner att många av 

de föreställningar som rör sig i samhället grundar sig i traditionella tankar om att det är 

vissa etniska grupper som utför tiggeri. Roman (2014) skriver att under de senaste åren 

har det skett en markant ökning av romer som rest från Östeuropa till Norden, där 

många av dem försörjer sig via tiggeri.  

Bilden av en typisk tiggare beskriver deltagarna som en person med utländskt ursprung 

och trasiga kläder. Denna bild kan enligt Hilte (1996) ses som en social konstruktion 

som växt fram och utformats i samspelet mellan människor i samhället. Studiens 

deltagare presenterar en tydlig bild som består av åsikter och tankar som konstruerats 

utifrån hur dagens samhälle ser ut.  

 

En del av deltagarna ser på fenomenet tiggeri som ett socialt problem. Enligt Blumer 

(1971) så kan sociala problem förklaras med hjälp av social konstruktivismen genom att 

se på det som en skapelse av samhället. Det är samhället som via en selektiv process 

konstruerar vad som accepteras och kvalificeras till att bli ett socialt problem. Även 

Meeuwisse och Swärd (2010) tar upp detta faktum och menar att det är samhället via 

ekonomiska, politiska och sociala aktörer som spelar en aktiv roll i skapandet av sociala 

problem.  
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I intervjuerna nämner deltagarna att de blir påverkade av vad andra människor säger 

samt vad som diskuteras på sociala medier, detta förstärker deras bild av vad tiggeri ska 

klassas som för typ av fenomen - ett socialt problem eller inte.  

Enligt den kollektiva definitionsprocess som Blumer (1971) nämner så klassas ett 

fenomen endast som ett socialt problem om det diskuteras flitigt på offentliga arenor 

såsom tv, tidningar eller andra samhälleliga forum. Med tanke på den senaste tidens 

mediala uppmärksamhet kring tiggeri så kan fenomenet klassas som ett socialt problem, 

i alla fall om Blumers kollektiva definitionsprocess ska följas. Även det faktum att en 

del av deltagarna nämner att det sker diskussioner på arbetsplatser om fenomenet visar 

dess aktuella status i samhällsdebatten. 

Kennedy och Fitzpatrick (2001) diskuterar det faktum att tiggeri som fenomen är ett 

flitig diskuterat ämne både i media och i den allmänna samhällsdebatten. Dock saknas 

vetenskapliga undersökningar om hur fenomenet uppstår och hur det berör de som är 

inblandade, både de som utför tiggeri men även de förbipasserande.  

Detta stämmer väl överens med hur en del av deltagarna i vår studie beskriver 

fenomenet och den brist på kunskap och information som de upplever. Även Alenius 

(2012) tar upp att media ofta skriver artiklar med en negativ vinkling när det gäller 

tiggeri och framförallt kopplat till den etniska folkgruppen romer.  

 

Deltagare tar upp att de påverkas av media och vad som skrivs på sociala medier, det 

som skrivs upplever deltagarna som mestadels negativa påtryckningar. Att deltagarna 

blir påverkade av media och sociala medier kan tolkas som en bidragande faktor till att 

den negativa bild som framställs av tiggarna även upprätthålls. Om en individ enbart 

hör och ser negativt konstruerad information så kommer det till slut att leda till en 

påverkan. Därmed är det inte underligt att deltagarna har många negativa åsikter om 

tiggeri, då det som sägs om tiggeri oftast är negativt laddad. Berger (1976) menar att 

den värld människan lever i inte är en färdigställd och förbestämd värld utan en värld 

som människan själv skapar. Men det är en värld som består av en bestämd social 

struktur och kultur. Vilket leder till att de människor som avviker från den struktur som 

råder i samhället uppfattas på ett avvikande sätt.  

Deltagarna ger en tydlig bild av att tiggarna avviker från andra i samhället, genom sina 

kläder, sitt ursprung och sitt sätt att bete sig - att tigga om pengar. Det är inget som finns 

inom ramarna för den verklighet deltagarna är med att skapa vilket leder till åsikter, ofta 
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negativa och misstänksamma, kring de personer som avviker från samhällets sociala 

konstruktion. 

 

6.2 Tiggeri skapar ambivalens 

Deltagarna i vår studie har upplevt blandade känslor kring fenomenet, men ingen av 

dem lämnas helt oberörd. Trots att en del av deltagarna beskriver mötet med en tiggare 

som likgiltigt så säger detta även något, det vill säga att fattigdom och social utsatthet 

inte längre påverkar oss till den grad som det kanske borde göra.  

McIntosh och Erskine (2000) beskriver denna ambivalens som förbipasserande upplever 

och de nämner även det faktum att många individer börjar bli så vana vid att se tiggare 

på gatan att de helt enkelt inte reflekterar över dem. McIntosh och Erskine ger en bild 

av den ambivalens som mötet med en tiggare skapar, att det bidrar till många olika 

känslor samtidigt som många börjar bli vana vid tiggaren på gatan och därmed inte 

reflekterar över dem längre. De nämner upplevda känslor i mötet med tiggaren som 

besvärad, pinsam och obekväm. 

Utifrån deltagarnas tankar och åsikter framgår att en del någon gång har tyckt synd om 

tiggaren och därmed känt någon form av medlidande. De beskriver dock att dessa 

känslor allt mer försvunnit och ersatts av en mer likgiltig attityd, då de upplever att det 

sitter tiggare "överallt" och man undrar om deras hjälpbehov är verkligt och ärligt. 

Medlidande har med andra ord allt mer bytts ut mot ett ifrågasättande gentemot 

tiggarens trovärdighet. Det deltagarna beskriver är ett moraliskt dilemma i mötet med 

tiggaren och kring dennes situation. McIntosh och Erskine (2000) beskriver att det är 

vanligt att ett moraliskt övervägande sker i mötet med tiggaren. Det moraliska 

övervägandet grundar sig i hur äkta tiggaren uttrycker sig vara genom exempelvis 

kläder, utseende och beteendet. Det framgår att bidrag helst ges till tiggare med en äkta 

och typiskt framträdande stil som stämmer överens med den förbipasserades bild av hur 

en tiggare ska se ut och vara. Dock finns alltid tveksamheterna kvar kring hur äkta 

tiggarens situation är, trots att de förväntade kriterierna har uppfyllts.  

En social konstruktion är en pågående process som är föränderlig över tid (Hilte, 1996). 

Deltagarna beskriver att sättet att se på tiggeri har förändrats från att skapa starka 

känslor till mer likgiltigt. Detta kan bero på att sättet som tiggeriet konstruerats har 

förändrats samtidigt som sättet att se på fenomenet har ändrats. Hur människor i 

samhället diskuterar kring ämnet tiggeri samt kring tiggare har förändrats, vilket leder 

till att en ny konstruktion, en ny bild, av hur fenomenet framträder.  
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En föreställning som deltagarna och även Adriaenssens och Hendrickx (2011) lyfter 

fram är att tiggare ingår i en organiserad verksamhet som ofta associeras med kriminella 

handlingar. Deltagarna nämner att de osäkra på om det bidrag de eventuellt ger hamnar 

hos en så kallad "boss", en person som bestämmer och styr över tiggarna och deras 

inkomst. Deltagarna uttalar även att tiggeri leder till rikedom vilket ifrågasätter deras 

utsatthet. Adriaenssens och Hendrickx (2011) förklarar att dessa åsikter grundar sig i 

traditionella föreställningar och i upplevelsen av att tiggarna ses som ett hot mot det 

säkra samhället. Föreställningarna och åsikterna om tiggaren, oavsett vilka denne är, 

kan tolkas som en skapelse av samhället - en social konstruktion.  

Att föreställningar och åsikter existerar beror enligt en tolkning av Berger (1967) på att 

samhället har skapat dessa och de fortlever genom att vi människor upprätthåller dem. 

Vi anser att samhället upprätthåller föreställningarna genom att inte ifrågasätta gamla 

traditionella åsikter. Så länge dessa föreställningar och åsikter inte ifrågasätts så kan de 

leva kvar i vårt samhälle.  

Adriaenssens och Hendrickx (2011) lyfter fram att de i sin undersökning inte funnit 

något bevis som stärker föreställningen och ryktet om att tiggare ingår eller blir 

kontrollerade av någon form av kriminell organisation. Dock existerar det gamla 

traditionella föreställningar gentemot tiggare att de är ett hot mot det säkra samhället. 

Detta hot grundar sig i föreställningen om att de utför kriminella handlingar utöver 

tiggeriet som därmed skadar samhället. 

 

6.3 Mötet med tiggaren 

Deltagarna beskriver hur de hanterar mötet med tiggaren och hur de använder sig av 

olika strategier i detta möte. Lankenau (1999) beskriver att även tiggaren använder sig 

av strategier för att söka kontakt med den som passerar på gatan. Deltagarna förklarar 

att de genom att undvika ögonkontakt och att se rakt fram och gå förbi dem undviker att 

få kontakt med tiggaren.  

Lankenau (1999) förklarar att på liknande sätt använder tiggaren sig av vissa strategier 

för att få uppmärksamhet av förbipasserande, detta kan vara att spela musik eller hälsa 

glatt. Deltagarna tar upp att de helst ger till tiggare som utför en aktiv handling då de 

anser att en att en ansträngning från tiggarens sida känns mer värd att belöna. De 

beskriver att de har svårt att hantera om tiggarens beteende blir för närgånget och 

fysiskt. Även McIntosh och Erskine (2000) tar upp att förbipasserande mer gärna ger ett 

bidrag när tiggaren utför en accepterad social handling. De menar att ett bidrag känns 
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mer legitimt att ge om tiggaren utför någon form av aktivitet som exempelvis musiker 

eller underhållare. Detta för att den förbipasserade upplever att tiggaren inte är passiv 

utan anstränger sig och därmed förtjänar bidraget.  

 

Att använda ett undvikande beteende i form av att undgå ögonkontakt eller att snabbt gå 

förbi är strategier som förbipasserande kan använda sig av för att undgå mötet med 

tiggaren och därmed undvika ambivalens kring valet att ge eller inte. Att använda ett 

undvikande beteende är en strategi för att avhumanisera den individ som sitter på gatan, 

han eller hon existerar inte längre, vilket gör det enklare för en att passera utan att ge ett 

bidrag (Lankenau, 1999). Deltagarna beskriver olika sätt de hanterar tiggeri som 

fenomen och mötet med en tiggare, att de inte längre berörs på samma sätt och att de 

undviker att skapa kontakt.  

Deltagarna har sin egen konstruktion av hur en äkta tiggare ska bete sig och se ut. En 

konstruktion som många beskriver på liknande sätt men som ändå skiljer sig beroende 

på i vilket samspel den konstruktionen skapas. Vilka som ingår i samspelet är en 

bidragande faktor till den bild som finns av fenomenet. Deltagarna nämner att de 

påverkas av vad media skriver samt vad andra säger men att de ändå väljer att skapa sin 

egen sanning utifrån sina egna tankar och upplevelser. Berger (1967) menar att 

individer som inte följer den sociala struktur och kultur som råder i samhället klassas 

som avvikande. Oavsett om samhället har konstruerat tiggeriet som ett socialt problem, 

på grund av att tiggarna avviker från samhällets skyddande struktur, så väljer deltagarna 

själva hur mötet med tiggaren sker och om ett bidrag ska ges eller inte. Deltagarna 

försöker som enskilda individer hantera de olika sociala konstruktioner som de stöter på 

i samhället. 

 

6.4 Att ge eller inte ge 

Deltagarna uttrycker varierade åsikter i frågan om att ge ett bidrag eller inte. En del 

anser att de hellre ger en gåva i form av mat än ett ekonomiskt bidrag. Detta för att 

deltagarna har förhoppningar om att maten verkligen går till tiggaren i fråga och att det 

inte hamnar i någon annans händer. McIntosh och Erskine (2000) bekräftar att vad 

bidraget går till är en avgörande faktor till valet om att ge eller att inte ge. De resonerar 

kring att mat kan vara lättare och mer säkert att ge då bidraget säkert hamnar hos den 

som får bidraget samt att bidraget i sig inte är skadligt. Vissa oroar sig för att ett 

ekonomiskt bidrag kan användas i ett skadligt syfte i form av missbruk eller att bidraget 
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hamnar i andra händer. Ett bidrag från en förbipasserande grundar sig dock sällan på en 

genomtänkt tanke eller planerad handling utan att de sker spontant och beroende på om 

det finns kontanter i fickan.  

Det framgick att de manliga deltagarna i vår studie var likgiltiga över vem de väljer att 

ge sitt bidrag till, för dem var det mer slumpen som avgjorde. Kvinnorna i studie var 

däremot inte likgiltiga utan grundade sitt beslut om att ge på framförallt på tiggarens 

kön och utsatthet. Det framkom under intervjuerna att kvinnor som tigger ansågs mer 

utsatta och sårbara än män vilket hos vissa deltagare, främst de kvinnliga, resulterade i 

tankar om att kvinnor förtjänade ett bidrag mer. Men den mest avgörande faktorn i 

frågan om att ge eller inte ge var hur trovärdig tiggaren upplevdes.  

McIntosh och Erskine (2000) anger att de inte sett något samband mellan att kön och 

ålder hos tiggaren är av betydelse för den förbipasserandes attityd och om denne ger ett 

bidrag eller inte. Den avgörande faktorn är hur tiggaren uppfattas och hur ärlig denne är 

i sin roll och verkligen är i behov av hjälp.  

Detta är något som skiljer sig från de åsikter som framkommit i vår studie där kön visat 

sig ha en betydelse för förbipasserande i deras bemötande gentemot tiggaren samt om 

de väljer att ge eller inte. 

 

Adriaenssens och Hendrickx (2011) poängterar att tiggeri inte är en lönsam aktivitet, 

den inkomst det inbringar är oftast under minimilön och de saknar dessutom det 

trygghetssystem som ett formellt arbete ger. Deltagarna har svårt att avgöra hur vilken 

inkomst tiggeri leder till, de resonerar kring faktorer som val av plats och vilken dag i 

månaden det är. En del av deltagarna delade åsikten om att 300 kr per dag var en rimlig 

summa medan en del ansåg att tiggares inkomst var betydlig lägre. Det framkom åsikter 

om att tiggeri var en lönsam sysselsättning och att det var en bidragande faktor till att 

börja samt att fortsätta tigga. Dessa olika åsikter visar på att varje enskild deltagare har 

sin konstruktion och verklighet av tiggaren och dennes inkomst. Det finns ingen entydig 

konstruktion om nivån på tiggares inkomst vilket kan bero på den bristfälliga 

information enskilda har om tiggarens situation.  

Kennedy och Fitzpatrick (2001) framhäver att majoriteten av tiggare upplever att tigga 

inte är ett enkelt val, det grundas sig ofta i desperata omständigheter. De beskriver få 

positiva aspekter med att tigga förutom att det leder till en inkomst. De flesta tiggare 

upplever handlingen som nedvärderande och de är utsatt för både väder och vind samt 

förbipasserandes attityder och beteenden. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel presenteras en sammanfattande slutsats över det mest framträdande 

resultatet, därefter förs en diskussion kring uppsatsens resultat och förslag till vidare 

forskning ges. Slutligen förs en kritisk diskussion kring studiens metod och 

tillvägagångssätt. 

7.1 Sammanfattande slutsats 

Syftet har varit att undersöka och belysa enskilda personers uppfattningar och åsikter 

kring fenomenet tiggeri. För att finna svar på detta syfte utgick vi från 

frågeställningarna om vilka åsikter och tankar väcker tiggeri hos enskilda personer 

samt vilka man tror är orsakerna bakom tiggares situation. 

  

Resultatet gällande vår första frågeställning har framför allt visat att tiggeri är ett 

fenomen som väcker många tankar och åsikter samt blandade känslor. Vårt resultat 

visar tydligt att de tankar och åsikter som finns efterföljs av ambivalenta känslor, både 

gentemot tiggarens situation men även i hur tiggare ska bemötas.  

Det finns gemensamma åsikter om att tiggare lever i en utsatt situation samt att deras 

situation väcker mycket medlidande. Det finns även många ifrågasättande tankar 

angående tiggares trovärdighet, om de verkligen är i behov av pengar eller om de utövar 

ett bedrägeri. En vanlig tanke som florerar om tiggare och om tiggeri är om de ingår i en 

kriminell organisation, vilket påverkar om en person väljer att ge ett bidrag eller inte. 

Ett avgörande om en person ger eller inte ger ett bidrag som framkommit är att hur 

trovärdig tiggaren upplevs vara samt om pengarna går direkt till tiggaren i fråga. 

Enligt resultatet, gällande vår andra frågeställning, är fattigdom den främsta 

anledningen till varför en person tigger. Deltagarna ansåg att tiggeri är en människas 

sista utväg och att fattigdom samt avsaknaden av social välfärd i hemlandet är vanliga 

orsaker till att människor reser till andra länder och börjar tigga. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Det har framgått under studiens gång att vårt valda ämne är ett väldigt aktuellt och 

omdiskuterat fenomen som väcker många känslor och åsikter hos enskilda personer. 

Trots ämnets aktuella status så är vi förvånade över hur lite forskning det finns i ämnet 

och hur få svenska studier det finns. Visserligen finns en del internationell forskning 

men då ligger fokus på tiggarens perspektiv, inte på hur tiggare upplevs av 

förbipasserande. 
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Tiggeri som fenomen är och har säkerligen alltid varit ett känsligt och ibland ett 

obekvämt samtalsämne att diskutera i det allmänna rummet. På grund av att ämnet 

känslig karaktär tror vi att det finns många åsikter om ämnet, men att inte alla uttalas 

högt, då det kan finnas en rädsla för att uppfattas som främlingsfientlig. Det kan även 

vara ett problematiskt ämne att diskutera då det är svårt att finna en lösning på hur 

behovet av att tigga ska förhindras. De åsikter som framkommit från deltagarna har vi 

bedömt som uppriktiga men vi kan inte säkert veta om ytterligare åsikter funnits som 

inte framkom av någon anledning.  

 

Vi såg flera samband mellan den forskning som presenterats och våra deltagares 

reflektioner om tiggarens situation. En del deltagare ansåg att orsaken till tiggeri var 

bristen på social välfärd och fattigdom samt att ett förbyggande arbete mot detta måste 

ske i tiggares hemländer. Om dessa länder får hjälp med att bygga en starkare social 

välfärd så behöver deras medborgare inte leva i utsatthet och ta till drastiska åtgärder för 

att överleva. Ytterligare samband är att det ofta är vissa specifika grupper i samhället 

som tigger men att dessa grupper skiljer sig åt beroende på vart i världen man befinner 

sig. Deltagarna associerade begreppet med en person med utländsk bakgrund och då 

främst från Rumänien och Bulgarien. Detta tror vi beror på, precis som forskning visar, 

att EU-migranter från dessa länder har ökat under de senaste åren. Det är dessa personer 

som är synliga på gator i dagens samhälle och därmed finner vi det inte underligt att 

deltagarna gör denna association. En ytterligare likhet är avsaknaden av kunskap om 

tiggeriet som ämnet och om tiggarens situation. En kunskap som enligt deltagarna 

skulle kunna göra en stor skillnad för dem och underlätta deras blandade känslor till 

ämnet.  

 

Våra deltagare har uppmärksammat att den bild media presenterar av tiggaren ofta är 

negativ vilket stämmer väl överrens med den forskning som haft fokus på medias 

konstruktion av tiggaren. Vi finner det svårt att kunna konstruera en annan bild när det 

media tar upp gällande tiggare ofta har en negativ ton. Det finns givetvis en annan bild 

av tiggaren som presenterar av media men vi upplever att det är den negativa bilden 

som når ut och etsar sig fast. Deltagarna beskriver en känsla av likgiltighet inför mötet 

med tiggaren, att de inte längre reagerar på att människor sitter på gatan vart de en går. 

Även forskningen bekräftar att det blir mer och mer vanligt med likgiltiga känslor när 

tiggare blivit en förekommande del i stadsbilden. Vi upplever det som skrämmande att 
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människor inte längre reagerar på den utsatthet som tiggaren representerar, att tiggare 

har blivit avhumaniserade. Vi upplever det som att synen på människors lika värde har 

glömts bort, har samhället verkligen nått så långt att vi inte längre ser människan bakom 

tiggaren? 

 

Föreställningen om att tiggare ingår i organiserade verksamheter och att dessa utför 

kriminella handlingar är vanligt förekommande i flera delar av världen. Deltagarna 

framförde åsikter kring detta och även tidigare forskning lyfter fram detta. Forskning 

visar att det saknas underlag för dessa föreställningar och vi tror att dessa föreställningar 

kan ändras om mer kunskap sprids om tiggarens situation. Vi kan inte avgöra om det 

finns organiserat tiggeri eller inte, det vi kan säga utifrån vår studie är att det är en åsikt 

som ofta är djupt rotad. 

Under vår studie har begreppet ambivalens ständigt varit återkommande, ambivalens 

kring hur tiggare ska bemötas, om ett bidrag ska ges, om tiggeriet är organiserat och om 

det finns en lösningen på problemet. Att människor upplever ambivalens kring ämnet 

tiggeri är enligt oss inte så underligt, då vi är konstruerade till att se på tiggeri som 

något avvikande. De flesta av oss är sedan barnsben lärda att hålla oss till normen, att 

undvika det som anses som onormalt. När en människa då sitter på gatan framför oss 

och ber om pengar så är det klart att vi upplever ambivalens och en undran över vad det 

är som drivit denna människa till hans eller hennes nuvarande situation. Mötet med 

tiggaren väcker inte bara en undran utan även obekväma och motstridiga känslor. 

Deltagarna har beskrivit känslor som pinsamt, jobbig, sorgligt och att mötet leder till ett 

dåligt samvete. Vi kan inte annat än att hålla med om att mötet med tiggaren leder till 

ambivalenta känslor. 

Under vårt arbete med studien väcktes tankar om att män och kvinnors åsikter skulle 

skilja sig mer än vad det visades sig göra. Vi hade en föreställning om att det skulle 

framkomma mer extrema åsikter, både väldigt starka främlingsfientliga åsikter men 

även en större vilja om att vilja hjälpa tiggarna. Detta var inget som framkom under 

intervjuerna, utan de flesta åsikter befann sig på en likvärdig nivå. Det som utmärktes 

var likgiltiga känslor, deltagarna beskrev att tiggeri har blivit en vanlig syn i samhället 

och därmed inget som påverkar dem på ett mer extremt vis. De likgiltiga känslorna var 

något både männen och kvinnorna beskrev och en del av de åsikter som framkom om 

ämnet väldigt lika.  
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Tidigare forskning säger att kön inte är en avgörande faktor för att en förbipasserande 

ska ge ett bidrag. Det som skiljer vårt resultat från tidigare forskning är åsikten från de 

kvinnliga deltagarna att väljer att i första hand ge ett bidrag till kvinnliga tiggare. Med 

andra ord visar vårt resultat att kvinnor är mer benägna att ge ett bidrag till en kvinna. 

 

Under den tidsperiod vi har arbetat med vår uppsats har tiggeri väldigt frekvent 

diskuterats på både riksnivå och på lokalnivå. Tidningar, tv-nyheter, debatter och 

sociala medier har alla behandlat ämnet vilket vi tycker visar på ämnets aktualitet i 

dagens samhälle. Det är tydligt att vissa traditionella föreställningar om tiggeri och om 

tiggarens situation fortfarande lever kvar i vårt samhälle. Det är en ständigt 

återkommande debatt om tiggarens ärlighet och om denne är involverad i någon form av 

kriminell organisation. Varför debatten om tiggeri är återkommande tror vi beror på att 

fenomenet är diffust, det saknas information vilket skapar många olika åsikter och 

tankar om tiggarens situation. Åsikter och tankar som ofta grundar sig i rykten men 

även i egna personliga upplevelser. 

 

Vi önskar att ämnets aktualitet kommer bidra till ytterligare forskning, både i Sverige 

men även internationellt och att detta kommer fylla den kunskapsbrist som verkar råda 

och till viss del efterfrågas i dagens samhälle.  

Vi upplever att det finns flera intressanta förslag till vidare forskning inom ämnet. Att 

exempelvis utifrån ett genusperspektiv undersöka om kön påverkar om en person ger 

eller inte ge en gåva. Även en observationsstudie om de strategier och gestaltningar som 

forskning visar, faktiskt framträder hos de människor som utövar tiggeri. Vilka 

strategier och gestaltningar leder fram till ett bidrag? Slutligen vore det mycket 

intressant att intervjua tiggarna om de åsikter och uppfattningar de möter när de sitter på 

gatan. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val att utföra en kvalitativ undersökningsmetod var helt rätt utifrån 

studiens syfte. Det hade dock varit intressant att utföra en triangulering med en 

kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder i form av exempelvis enkäter, 

observationer och intervjuer. Det hade gett både ett djup och en bredd som kan vara svår 

att nå med enbart en undersökningsmetod. Men vi anser att vårt insamlade material har 
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räckt till och gett oss möjligheten att besvara vårt syfte trots att bara kvalitativa metoder 

använts.  

 

Fokusgruppintervjuerna har både varit effektiva och givande i form av att det gett oss 

mycket material på relativt kort tid. Att utföra fokusgrupper innebär att samla en grupp 

med individer som gemensamt ska diskutera ett ämne, att få dessa individer att börja 

interagera med varandra och att våga samtala om känsliga ämnen var en ibland svår 

uppgift. En reflektion från vår sida är att samtalsklimatet skilde sig åt mellan grupperna, 

vilket kan bero på att vi som samtalsledare var mer avslappnade och lät diskussionen 

sköta sig mer självständigt under den andra intervjun. Även det faktum att deltagarna i 

den andra fokusgruppen var enbart kvinnor kan vara en anledning till att de kände sig 

mer bekväma med oss.  

En nackdel vi upplevde med fokusgrupperna är att för- och efterarbetet tagit mycket tid. 

Vi upplevde att transkriberingen av materialet var besvärligt, detta för att deltagarna 

under intervjun gärna avbröt varandra samt talade samtidigt. Men det väljer vi även att 

se som ett tecken på att en bra diskussion skapades.  

Inför varje intervju så framförde vi tydligt att det var fritt fram att tänka och säga vad 

man vill och att alla skulle respektera varandras åsikter. Men vi är fullt medvetna om att 

deltagarna kanske inte alltid vågat framföra sin personliga åsikt, då det kan vara svårt att 

stå för en åsikt som avviker från resterande i gruppen. Vissa åsikter kan ses oacceptabla, 

även i en homogen och tryggt sammansatt grupp.  

 

Beslutet om att begränsa deltagarna till max sex personer anser vi var ett bra beslut, dels 

med tanke på transkriberingen men även för att det skapar utrymme för alla deltagare i 

gruppen att framföra sin åsikt. Även för vår del var antalet i varje grupp en lagom 

gruppstorlek att hantera med tanke på att denna intervjuform användes av oss för första 

gången. 

Först upplevde vi det som ett hinder att det inte gick att genomföra den tredje och sista 

fokusgruppen som skulle bestå av deltagare i 60 års ålder och uppåt. I efterhand inser vi 

att de enskilda intervjuerna gav oss ett bra komplement då de deltagarna lättare kunde 

hålla fokus på ämnet och på frågan som ställdes. Det tror vi kan bero på att de inte blev 

avbrutna av andra deltagare och därmed tappade tråden samt att de kunde känna sig mer 

personligt utvalda. Deras åsikter fick verkligen komma fram och vi tror att det kan ha 
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fått dem att känna sig betydelsefulla. Men även här har vi reflekterat över att vissa 

åsikter kanske inte vågade framföras, med risken för att uppfattas som främlingsfientlig.  

Samtalstiden varierade för de enskilda intervjuerna men trots detta gav de båda ett rikt 

material och vi fick svar på de frågor som förberetts i intervjuguiden. När 

intervjuguiden utformades skapades en del frågor utifrån syftet att på ett lättsamt sätt 

inleda samtalet för att därmed skapa ett givande samtalsklimat. Intervjuguiden användes 

i alla intervjuerna då vi ansåg att frågorna som utformats skulle ge ett relevant material 

oavsett om de diskuterades i grupp eller enskilt.  

 

Vi anser att vårt urval av deltagare har gett oss en bred bild av de olika åsikter som 

florerar i dagens samhälle. Valet att rekrytera deltagare inom vårt sociala nätverk 

upplevs som enbart positivt då det ledde till ett avslappnat och givande samtal, i 

efterhand ser vi det som en stor fördel för diskussionerna. Deltagarna vågade framföra 

åsikter trots att de inte alltid var överens och stämningen var god trots ett känsligt ämne. 

Det åldersspann deltagarna representerade kan vi i efterhand vara kritiska till, för 

studiens bredd är det möjligt att tre mer varierande åldersspann hade varit bättre. De två 

fokusgrupper vi utförde kan ha varit väl nära varandra rent åldersmässigt.  

 

Vi har försökt att genom studiens gång vara objektiva och neutrala så att våra egna 

åsikter inte på något vis kunnat avslöjas eller påverkat deltagarna. Det finns alltid en 

risk att vi på något vis påverkat deltagarna men vi anser att den risken minimerats 

genom väl förberedda frågor i intervjuguiden och vårt sätt att ställa dessa frågor. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till fokusgruppsintervjuer  

 

Hejsan! 

Vi heter Emmeli och Therese och vi är två socionomstudenter från högskolan i Gävle 

som just nu skriver vår C-uppsats.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka åsikter och uppfattningar som finns i vårt 

samhälle om tiggeri.  

Vi söker nu efter frivilliga personer som vill ställa upp och träffas i mindre grupper för 

att prata kring ämnet tiggeri. Gruppdiskussionerna kommer att pågå i ca 1,5-2 timmar 

och vi bjuder på fika. 

Vi kommer att spela in era diskussioner men ni kommer såklart vara anonyma i vårt 

arbete och det som sägs kommer endast användas i forskningssammanhang. Det 

inspelade materialet kommer givetvis att raderas efter transkribering.  

 

Vi är oerhört tacksamma att ni vill ställa upp och hjälpa oss med vår C-uppsats! 

Med vänliga hälsningar, 

Emmeli Kristoffersen och Therese Morin. 

 

Plats: 

Datum/tid: 

 

Vid eventuella frågor hör av dig! 

Kontaktuppgifter: 

Emmeli Kristoffersen 

Tele. nr: 073-XXX XX XX 

Mail: XXXX@hotmail.com  

 

Therese Morin 

Tele. nr: 070- XXX XX XX 

Mail: XXXX@hotmail.com  

 

 

 

 

mailto:XXXX@hotmail.com
mailto:XXXX@hotmail.com
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Bilaga 2: Informationsbrev till enskilda intervjuer 

 

Hejsan! 

Vi heter Emmeli och Therese och vi är två socionomstudenter från högskolan i Gävle 

som just nu skriver vår C-uppsats.  

Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka åsikter och uppfattningar som finns i vårt 

samhälle om tiggeri.  

Vi söker nu efter frivilliga personer som vill ställa upp och träffa oss för att prata kring 

ämnet tiggeri. Intervjun kommer att pågå i ca 30 min och vi bjuder på fika. 

Intervjun kommer att spelas in men ni kommer såklart vara anonyma i vårt arbete och 

det som sägs kommer endast användas i forskningssammanhang. Det inspelade 

materialet kommer givetvis att raderas efter transkribering.  

 

Vi är oerhört tacksamma att ni vill ställa upp och hjälpa oss med vår C-uppsats! 

Med vänliga hälsningar, 

Emmeli Kristoffersen och Therese Morin. 

 

Plats: 

Datum/tid: 

 

Vid eventuella frågor hör av dig! 

Kontaktuppgifter: 

Emmeli Kristoffersen 

Tele. nr: 073-XXX XX XX 

Mail: XXXX@hotmail.com  

 

Therese Morin 

Tele. nr: 070- XXX XX XX 

Mail: XXXX@hotmail.com  

 

 

 
 

 

mailto:XXXX@hotmail.com
mailto:XXXX@hotmail.com
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 

Tema 1 – Fenomenet tiggeri 

 Vad tänker ni när ni hör ordet tiggeri? 

 Väcker begreppet några känslor? 

 Vad tror ni att folk i allmänhet tänker när de ser tiggare på gatan? 

 På vilket sätt har du kommit i kontakt med tiggeri?               

 Tycker ni att tiggeri är ett ämne som diskuteras, i hemmet eller på arbetsplatsen? 

 Vilken är den vanligaste uppfattningen ni stöter på? 

 

Tema 2 – Anledningar till tiggeri 

 Varför tror ni att man börjar tigga? 

 Vem är den typiska tiggaren? Vad har han/hon för bakgrund?  

 Är tiggeri en långsiktig lösning? Tror ni att de som tigger löser sina ”problem”?  

 

Tema 3 – Att ge eller inte ge  

 Tycker ni att tiggeri är ett socialt problem? 

-  På vilket sätt och för vem? 

 Ska man ge pengar/gåvor till tiggare? 

 Vad är det som avgör om du ger eller inte ger? (utseende, kön, etnicitet, ålder)  

 Påverkar tiggarens beteende om du ger eller inte ger? 

 Ska samhället utföra några insatser för tiggarna? 

 

 


