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Abstract 

 

Many might have an idea of what ‘beggary’ is, but why the ‘beggary’ occurs is a different 

question. Why the occupation occurs is presumably rarely thought of, it might even be a non-

reflected question, in the minds of ordinary citizens. However, it’s not the ordinary citizen’s 

preconceptions of ‘beggary’ that we seek out in this bachelor essay in sociology. We’re seeking 

an understanding of ‘beggary’ in the field of Swedish welfare institutions such as health care 

and social service. We sought out to study the reach of welfare contributions, if ‘beggars’ are 

within range of care in the Swedish state, as recently mentioned both in a health care- and social 

service-perspective. As a step in our research we’ve also studied the documents of which 

described welfare institutions has to its help when it comes to interpret laws. Last but not least 

we wanted to get an answer to where the responsibility when it comes to the care of ‘beggars’ 

lies. We’ve therefor included voluntary organizations in our search for understanding, and since 

it forms in the civil society as opposed to mentioned institutions. Broadly, this essay maps the 

gap between theory and practice, and focuses on the handling of ‘beggary’ and ‘beggars’.  

 

Our methodological approach has been of qualitative nature since we’ve used interviews to 

gather data. We’ve also, in our ambition to map cause of action, studied the documents of which 

described welfare institutions has to its help, basically on basis of contextualization. Three of 

the four who were interviewed are found in the health care- and social service-institution. Our 

fourth interviewed are found in the civil society, voluntary organization.  

 

We pursued an understanding of ‘beggary’ as an occurrence, what structural events influence 

welfare institutions in relation to our subject of research. We narrowed down our study to a 

‘health care-, social service- and civil society-‘frame and we’re specifically referring to an 

understanding of Swedish circumstances. Among our results we found that ’beggary’ in 

Sweden is considered as a poverty- and discrimination-problem. We also found that the 

possibilities for action are fairly complex. The Swedish welfare-state is seemingly in need of 

help when it comes to questions of ‘beggary’.  

 

  



  

 

 

Sammanfattning 
 

Många kanske har en uppfattning om vad tiggeri är. Varför tiggeri förekommer är en fråga för 

sig själv. Varför tiggeri finns kanske kan tyckas vara en mer oreflekterad fråga bland den gängse 

medborgaren. Men det är inte någon allmän uppfattning som vi söker i denna kandidatuppsats 

i sociologi, utan vi söker en förståelse från personer som är verksamma inom svensk välfärd, 

hur samhällsinstanser som sjukvård och socialtjänst närmar sig tiggeri som företeelse. Vi ville 

studera insatser som görs och vad det finns för resonemang om hjälp till de som tigger. Därför 

har vi gjort nedslag i tidigare nämnda sektorer. Sist men inte minst ville vi försöka utröna synen 

på var ansvaret att ombesörja tiggare ligger eller bör ligga. Därför har vi även tittat på vad 

civilsamhället gör i fråga om tiggeri och hur de i så fall arbetar. I stora drag är det här en 

undersökning som behandlar glappet mellan teori och praktik, vad gäller behandlingen av 

tiggeri.  

 

Vår metodologiska ansats var kvalitativ och datainsamlingen var främst inriktad på intervjuer. 

Till hjälp för att utröna vad det finns för handlingsutrymme i välfärden användes praxis från 

relevanta dokument, för att kontextualisera. Tre av de fyra som intervjuades tillhörde sektorerna 

sjukvård och socialtjänst. Den fjärde är verksam inom civilsamhället, i en frivilligorganisation.   

 

Vi sökte en förståelse för tiggeri som företeelse, vilka strukturella processer som påverkar 

sjukvård och socialtjänst i förhållande till vårt problemområde. Studien avgränsades till att 

undersöka företeelsen i förhållande till den svenska välfärden, och då specifikt sjukvård och 

socialtjänst samt en uppföljning i civilsamhället. Bland resultaten som vi kom fram till fann vi 

att tiggeri i Sverige är och betraktas som ett fattigdoms- och diskrimineringsproblem. Vi fann 

även att handlingsutrymmet gentemot de som tigger är komplext. Välfärdsstaten förefaller ha 

svårt att lösa problemet med tiggeri på egen hand.  

 

Nyckelord: tiggeri, fattigdom, diskriminering, sjukvård, socialtjänst, Castells, Bauman, 

civilsamhället, modernitet, globalisering, välfärdsstaten, EU-migranter  
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1. Inledning 
 

Under de senaste månaderna har många understrukit EU-ländernas 

moraliska ansvar för de romska migranterna. Däremot råder stor förvirring 

i samhällsdebatten kring det juridiska ansvaret. Det hänger samman med att 

Sveriges kommuner ofta på egen hand väljer att omtolka sitt juridiska ansvar 

på ett sätt som faktiskt gör våld på lagtexten. Trots att de har ett tydligt och 

lagstadgat ansvar för att alla som vistas i kommunen far väl, struntar många 

kommuner i det ansvaret och bryter därmed mot lagen. […] Rätten till 

bistånd från kommunen är också klart och tydligt uttryckt i socialtjänstlagen. 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd för en skälig levnadsnivå. (Pettersson 2014) 

 

Tiggeri är något som sedan ett antal år tillbaka, om inte eskalerat så åtminstone, blivit avsevärt 

mer synligt i vårt samhälle. Det är numera, när man rör sig i det offentliga rummet, ovanligt att 

inte möta någon som tigger utanför olika butiker och platser med liv och rörelse. Enligt Ulla 

Beijer (1999: 3) ”[...] fanns [det år 1999] ett drygt hundratal personer som regelmässigt tiggde 

pengar”. Detta bara i Stockholm. Det handlade inte bara om fattigdom utan tiggeri var kopplat 

till missbruk eller annan problematik. Vad som skiljer då från nu är kanske att det är mer vanligt 

att tiggarna kommer från platser utanför Sveriges gränser och vår hypotes är att skälet till tiggeri 

beror på strukturella faktorer. Den europeiska unionens beslut om fri rörlighet inom EU:s 

medlemsstater, som inte bara gäller kapital och tjänster utan även människor, möjliggör för 

individer som inte får sina behov tillgodosedda att söka dem på annan plats än inom det land 

de ursprungligen kommer från (Regeringskansliet 2014).  

 

Vi kommer att undersöka tiggeri, inte bara som en inhemsk fattigdomsföreteelse utan också 

som en företeelse med globala förtecken. Går det att finna orsaker bakom problemet som sådant 

och vilka hinder respektive möjligheter tillhandahåller det svenska samhället? Vad bidrar till 

företeelsen tiggeri? Vår undersökning kommer vara förankrad i svensk välfärdstruktur och hur 

sjukvård, socialtjänst samt civilsamhälle organiserar sig runt tiggeri som företeelse.  

 

De fattiga kommer alltid att finnas bland oss - det vet vi. Vad alla och envar 

inte vet och inte talar om är hur och varför de fattiga tvingas vara fattiga och 

betraktas som fattiga. Vi talar inte heller om att hur de tvingas och hur de 

betraktas i så hög grad är beroende av hur vi alla – vanliga människor, 

varken rika eller fattiga – lever våra vardagliga liv. (Bauman 1998: 9) 

 

Så inleds Zygmunt Baumans bok Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen från 1998. 

Med hjälp av Baumans teori om hur fattigdom skapas i den moderna tiden täcker vårt 

undersökningsområde sociologisk modernitetsteori om globaliseringseffekter. I förlängningen 

betyder det att vår undersökning leder in på ett klassmässigt och migrationspolitiskt problem 

som kan täcka meso- till makronivå. Meso då vi undersöker hur de individer som tigger 

påverkar och påverkas av välfärdsstatliga system, makro då vi undersöker hur organisationer, 

underlydande politiska instrument eller organisationer utan statlig närvaro, begränsar eller 

möjliggör för människors situationer. 
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Vi har ett stycke om förförståelse i metodkapitlet där vi resonerat om vår syn på företeelsen 

tiggeri och hur vi ska förhålla oss till den. Sedan har vi även, efter vår insamlade empiri, 

funderat över hur problemområdet kan adresseras, varav fattigdom kan vara ett av de främsta 

kännetecknen; men även diskriminering. Dagens media återspeglar att frågan om tiggeri präglas 

av globaliseringseffekter som innebär att individer i den moderna tiden kan se och söka sig till 

platser utanför deras ursprungspositioner, för att försörja sig. Vad vi i vår uppsats vill fokusera 

på är hur strukturella faktorer påverkar, vad begränsar i fråga om medborgarrättsliga problem, 

vad som finns tillgängligt via välfärdsstatliga system.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med vår undersökning var att få en uppfattning om företeelsen tiggeri i svensk välfärd 

samt en uppfattning om de strukturella processer som påverkar sjukvården, socialtjänsten och 

civilsamhället i förhållande till vårt problemområde. Vi har studerat vilka hinder respektive 

möjligheter det svenska samhället tillhandahåller genom att göra målinriktade nedslag i dessa 

sektorer och på specifika platser. Därför har vi med en kvalitativ ansats studerat både 

föreställningar om företeelsen, alltså hur de professionella inom sektorerna tänker, och 

strukturen som omgärdar den. Detta med hjälp av semistrukturerade intervjuer och en 

kontextualisering av dokument om rättspraxis. Vi ville skapa en uppfattning om vad företeelsen 

handlar om och vilken plats den har i dagens samhälle, samt vilka samhälleliga processer som 

påverkar. Konkret innebar detta att vi frågade oss: 

 

 Hur ska vi förstå företeelsen tiggeri i förhållande till den svenska välfärdsstaten? 

 

 På vilket sätt kan praxis ha betydelse för och användas i statliga välfärdsinstitutioner?  

 

 Civilsamhällets sociala insatser, hur kan dessa förstås? 

 

 

1.2 Begreppsförklaring och avgränsningar 
 

Vi kommer delvis att använda oss av flera olika synonyma begrepp när vi tar oss an företeelsen 

tiggeri i den här kandidatuppsatsen. Användandet av olika etikett för en och samma företeelse 

kan tyckas vara av semantisk natur och sakna större betydelse. Vår uppfattning är det omvända.  

Valet av ord är inte av intresse enbart för lingvister. Kanske kan flera olika begrepp för en och 

samma företeelse rent av uppfattas av läsaren som att uppsatsen blir svår att överblicka och 

mindre precis? Vi delar den första farhågan men har förhoppningen att framställningen blivit 

stringent och kommer att skapa en större förståelse för att det är olika samhällsprocesser som 

formar samhället. Att vi kommer att använda olika ord som beskrivning för företeelsen tiggeri 

beror på att vi vill lyfta fram att förståelse är sprunget ur, och beroende av, en kontext. Dessutom 

vill vi om möjligt minimera stigmatiseringen av en redan utsatt grupp. Tiggeriet har inte sett 

likadant ut historiskt sett och kommer sannolikt inte att se likadant ut i framtiden. Exempel på 

olika benämningar är att tiggare med missbruksproblematik och tiggare som nyttjar den fria 

rörligheten kommer att benämnas olika. Den sistnämnda gruppen kommer vi att i möjligaste 

mån använda det etablerade begreppet EU-migranter. Det begreppets fördel är att det täcker in 

att det inte är en homogen grupp och att det är frågan om mobilitet över nationsgränserna inom 

EU. En annan synvinkel på företeelsen tiggeri och som definierar själva fenomenet levererar 

Ulla Beijer då beskriver tiggaren som någon ”[…] som med största sannolikhet erhållit eller 
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försökt erhålla ekonomiska bidrag genom tiggeri. Detta innebär att tiggare begär pengar utan 

ersättning för någon form av tjänst, uppträdande eller vara och att inkomsterna från tiggeri 

förefaller utgöra en avsevärd del av försörjningen” (Beijer 1999: 32). Vi kommer att inleda vår 

litteraturgenomgång med att ge en summarisk översikt över hur tiggeriet sett ut under olika 

epoker, samt hur samhällsprocesser format attityder och lagstiftning i Sverige. 

 

Hur ska man benämna tiggeri? Vi har valt att benämna det som en företeelse. Om det är optimalt 

eller inte, där känner vi en viss osäkerhet. Utan att gå bort sig i halvfärdiga resonemang av 

ontologisk och epistemologisk natur, så anser vi att benämna det som ett fenomen eller en social 

konstruktion är felaktigt. Ett fenomen är språkligt sett antingen något positivt eller något som 

inte är framkallat av människan. En social konstruktion indikerar att det är något som 

individen/gruppen väljer att skapa genom sina egna handlingar. Utan att ha ett deterministiskt 

synsätt som reducerar bort aktörens möjligheter är tiggeri något som främst beror på yttre 

orsaker bortom individen. En företeelse är något mer avgränsat som inte implicerar något mer. 

 

En sökning efter ”Civilsamhället” i danskarna Sten Nepper Larsen och Inge Kryger Pedersens 

bok Sociologiskt leksikon (2011: 279), med motsvarigheten ”sivilt samfunn”, betyder områden 

av samhällslivet som är självorganiserade och som faller utanför det marknadsstyrda och statligt 

organiserade (Nepper Larsen och Kryger Pedersen 2011: 279). Begreppet användes flitigt av 

enskilda intervjupersoner och är ett samlingsnamn på den heterogena grupp av organisationer 

som inte står under statlig kontroll. Det kommer till användning i uppsatsen då vi syftar på den 

brokiga flora av frivilligorganisationer och sociala rörelser som är verksamma inom vårt 

problemområde.    

 

Vi avgränsade vårt studieområde till att handla om tiggeri i förhållande till sjukvård och 

socialtjänst samt vilken roll civilsamhället spelar. ”Map the gap”-talesättet har varit centralt då 

det saknas kunskap om vårt specifika undersökningsområde samt att vi utgått från att undersöka 

glappet mellan teori och praktik. Detta gjorde vi dels på grund av att man inom dessa områden 

har bestämda förhållningssätt och regler i t.ex. policy- och styrdokument som ger en 

fingervisning om samhällets strukturer. Vårt andra motiv till avgränsningen var att vi tyckte att 

detta område verkade som mest intressant, sociologiskt. Det är sociologiskt intressant med 

aktörer i en global kontext och här finns ett tomrum att fylla.  

 

 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsens struktur är noggrant utarbetad för att göra läsbarheten så god som möjligt. 

Rubriksättningarna och följden har därför anpassats för att undersökningens logik ska framgå 

tydligt och naturligt.  

 

Det närmast följande kapitlet behandlar Tidigare forskning därefter kommer Teori.  För vårt 

specifika undersökningsområde fanns det inte särskilt mycket tidigare forskning att inhämta, 

varför det blev än viktigare för oss att utföra detta arbete. Bland forskningen vi hittade kunde 

vi urskilja hur tiggeriet sett ut historiskt, hur samhället ser ut för de som tigger samt vilken roll 

politiken har. I dessa kapitel återger vi därför hur tiggeriet betraktats tidigare samt hur 

samhällsprocesser formar attityder och åtgärder. Sedan redovisas här även teorier som vi använt 

i vår undersökning. Vi inleder med den danske sociologen Gøsta Esping-Andresens teori om 

välfärdsstaten i moderniteten, följt av Zygmunt Baumans teori om att kapitalismen kvalitativt 

förändrats. Senare figurerar även teoretiker såsom Ulrich Beck och Manuel Castells, men innan 

vi går in på de avhandlas Ulla Beijers FOU-rapport om tiggeri, Helena Holgerssons avhandling 
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om icke-medborgarskap och en forskningsrapport från europakommissionären för mänskliga 

rättigheter.  

 

Av metodkapitlet framgår vår ansats; att vi arbetat efter kvalitativt snitt med intervjuer och på 

vilket sätt dessa genomförts. Här redovisas även frågor som rör delmål i forskning, reliabilitet 

och validitet till exempel.  

 

I kapitlet Analys och resultat börjar vi med en genomgång av några tillgängliga dokument som 

behandlar praxis, därefter följer våra intervjuutsagor och analys av dem.  

 

Sist men inte minst ger vi en slags sammanfattning i Slutsatser och diskussion likväl som vill 

lämnar förslag på fortsatt forskning. 

 

 

1.4 Prolog till tidigare forskning och teori 
 

Tiggeri kan upplevas som en ny företeelse. Det är felaktigt. I ett historiskt perspektiv har 

attityder och politiska åtgärder skiftat gentemot tiggare beroende på de samhällsprocesser som 

ägt rum i det sociala landskapet. Under medeltiden ansågs tiggeri vara ett acceptabelt sätt att 

försörja sig på och gåvor till tiggare ansågs som en god gärning. Den inställningen kom att 

ändras när befolkningsökningar ledde till att tiggarnas numerär ökade kraftigt. Människor med 

arbetskapaciteten intakt stämplades som icke-legitima tiggare i samband med att kronan gjorde 

tafatta försök att utöva social kontroll lagstiftningsvägen. Tumskruvarna drogs åt hårdare när 

medeltiden övergick i nästa epok. Under renässansen reglerade kronan tiggeriet genom 

bestämmelser som dikterade att personer som ertappades med att tigga utanför sin socken eller 

inte kunde bevisa att de var auktoriserade skulle lagföras (Hellspong; Harrison 2014). Den här 

utvecklingen var inte unik för Sverige. Michel Foucault (1973: 54-57) menar att utvecklingen 

blev mer repressiv runt om i hela Europa under den ”klassiska epoken” även om skeendet hade 

nationella särdrag. Det sociala landskapet stöptes om och en ny samhällsmoral och lagstiftning 

formade en ny arbetsetik: 

 

Innan interneringen fick den medicinska innebörd vi ger den, eller 

åtminstone vill att den skall ha, infördes interneringen av helt andra skäl än 

omsorgen om tillfrisknande. Det är arbetets imperativ som gjort 

interneringarna nödvändiga. Vår tids filantropi vill gärna känna igen tecken 

på en välvillig inställning gentemot sjukdom där man egentligen bara borde 

uppfatta ett fördömande av sysslolösheten. (Foucault 1973: 57). 

 

Den nya arbetsetiken syftade till att eliminera tiggeri och arbetslöshet, och det var 

våldsmonopolet som skulle verkställa den nya tidens anda där de härskande ansåg att ”tiggeriet 

och sysslolösheten såsom varande all sedeslöshets källor.” (Foucault 1973: 57). Även i Sverige 

började man under 1800-talet att internera människor efter att tiggeriet förbjudits helt och hållet 

1847 i den så kallade ”lösdriverilagen”. Myndigheterna gjorde stora ansträngningar för att 

upprätthålla den nya tidens sociala kontroll av underklassen. De som inte kunde bevisa att de 

kunde försörja sig kunde dömas till straffarbete. De hårdare tagen hänger ihop med ett ökat 

behov av arbetskraft. Det ökade behovet av foglig arbetskraft berodde på industrialiseringen 

som i sin tur satte igång omvälvande samhällsprocesser som började proletarisera och 

urbanisera landsbygdens folk (Hellspong; Harrison 2014; Gustafsson 1997: 162-164). 1964, 

under efterkrigstidens rekordår, avskaffades denna lag slutligen under den period där 
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folkhemmet byggdes ut för fullt och modernitetens sociala ingenjörskonst ansågs ha avlägsnat 

den absoluta fattigdomen från samhällskroppen. Det kom att dröja till 90-talet innan tiggeriet 

åter kunde ses i det offentliga rummet. Det sammanföll med en välfärdsstat i förändring. Det 

kan dock inte bara tillskrivas att välfärdsstaten förändrades. Psykiatrireformen 1995 blev 

problematisk för de före detta patienter som inte klarade av de nya krav som samhället ställde 

på dem (Harrison 2014). Det svenska folkhemmets offensiva satsningar mot fattigdom under 

efterkrigstiden verkar utgöra en anomali. Men hur skiljer sig det svenska folkhemmet från andra 

länders utbyggnad av välfärden och hur har välfärdsstaten förändrats? Det, bland annat, 

kommer att skildras i de två kapitlen som följer, liksom i analysen.  

 

2. Tidigare forskning 
 

 

2.1 Sent nittiotal 
 

Ulla Beijer kom år 1999 ut med FoU-rapporten Tiggeri – ett nygammalt fenomen. Där och då 

beskriver hon att drygt hundratalet människor i Stockholmsområdet sysslade med tiggeri, varav 

den större delen var män. Ofta var tiggarna personer med missbruksproblem, det fanns även de 

med psykiska problem, de kunde många gånger vara bostadslösa och de flesta var kända av 

frivilligorganisationer eller socialtjänst sedan tidigare (Beijer 1999: 9). Innan vi går vidare med 

Ulla Beijers rapport vill vi stanna upp vid hennes begreppsförklaring. Tiggare är den ”[…] som 

med största sannolikhet erhållit eller försökt erhålla ekonomiska bidrag genom tiggeri. Detta 

innebär att tiggare begär pengar utan ersättning för någon form av tjänst, uppträdande eller vara 

och att inkomsterna från tiggeri förefaller utgöra en avsevärd del av försörjning”(Beijer 1999: 

32). 

 

Ulla Beijer beskriver tillvägagångssättet för undersökningen som att den genomförts i ”[…] 

nära samarbete med socialtjänstens och sjukvårdens uppsökargrupper, polisen samt 

frivilligorganisationerna” (Beijer 1999: 32). Det framgår senare att metoden för hennes studie 

varit både kvalitativ och kvantitativ då hon med enkäter uppskattat antalet tiggare i 

Stockholmsområdet och senare intervjuat berörda individer (Beijer 1999: 33). Allt i syfte att 

besvara forskningsfrågor som rör hur många som tigger, vad som utmärker dem, varför de 

tigger, om de har rätt till bistånd från socialtjänsten, hur länge de stannar i tiggeri etcetera 

(Beijer 1999: 32). Av enkätundersökningen har Beijer funnit att antalet tiggare i 

Stockholmsområdet uppgår till omkring 100, med viss variation för om de lämnade uppgifterna 

var säkra enligt ett kodsystem. Kodsystemet, UNO-kod, innehöll respondentens initialer, 

födelseår och födelsedag i vilket en tredjedel av de inkomna svaren går att ifrågasätta (Beijer 

1999: 35). Vidare identifierar hon tiggarnas kön, ålder och inkomstkälla. De som tigger är till 

största delen män, åldersvariationen är mellan 20-70 år eller äldre och inkomsten kommer från 

mer osäkra källor då det rör sig om okända flöden eller bidrag och sjukpension. Beijer fann att 

72 personer hade kända missbruksproblem, att en fjärdedel av tiggarna hade psykiska problem 

och att tre fjärdedelar av dem var bostadslösa (Beijer 1999: 36-40.).  

 

I Beijers avslutande kapitel sammanfattar hon intervjusvar från intervjuer med tiggare och 

behandlade yrkesgrupper, till exempel socialtjänstpersonal. På frågan varför tigger man 

svarade några tiggare att det finns ett samband mellan att tigga och att vara hemlös, att de som 

tigger ofta är hemlösa. Att ha blivit nekad bistånd från socialtjänst kunde också vara en faktor 

till tiggeri. Sedan var, enligt en del av tiggarna, tiggeriet nödvändigt för upprätthållandet av 
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deras missbruk. Noggrant påpekas dock att det fanns de som la pengar på annat än missbruk. 

En sådan kontrasterande uppgift var att en person av de som tiggde ska ha spenderat tjänade 

pengar på biobesök bland annat. I tiggarnas kontakt med myndighetspersoner beskriver de att 

människosynen är kall och att man snarare bryr sig om ekonomi än människan (Beijer 1999: 

129). ”Socialsekreterarna menade att de flesta [av tiggarna] är missbrukare och att de tigger för 

att försörja sitt missbruk, eftersom tiggeri är lönsamt.” (Beijer 1999: 129). Socialsekreterarna 

menar att det finns en ”tycka-synd-om” mentalitet omkring den här gruppen och att det är därför 

som det är möjligt att livnära sig genom tiggeri. Sedan vill de kanske inte alltid ha kontakt med 

socialtjänst och psykiatri varpå de söker alternativa lösningar (Beijer 1999: 129-130). Till sist 

finns det de sektionschefer i Beijers studie som menar att nedskärningar i sociala 

skyddsnätssystem står som orsak till tiggeri (Beijer 1999: 130). Svaret på frågan om varför man 

tigger är inte helt enkel att besvara. Vad som framkommer är att det kan ha att göra med 

missbruksproblematik, hemlöshet och misstro till socialtjänst såväl som ekonomiska 

nedskärningar i välfärdssektorer.   

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och 

för sin livsföring […] (Beijer 1999: 132). 

 

Citatet ovan är en rad ur socialtjänstlagen. På frågan om huruvida tiggarna har rätt till bistånd 

utreder Beijer socialtjänstlagens föreskrifter i förhållande till LSS, lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade. Till skillnad från hur man agerar utifrån LSS föreligger det inte 

något tvång på socialtjänst att bistå tiggarna enligt socialtjänstlagen utan här finns ett 

tolkningsutrymme. Socialtjänstlagen är en ramlag medan Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade är en rättighetslag. Denna åtskillnad i lagverk tar Beijer upp för att visa på 

hur komplext handlingsutrymmet gentemot företeelsen tiggeri är (Beijer 1999:133).  

 

 

2.2 Icke-medborgarskapets urbana geografi  
 

Helena Holgersson, verksam vid Sociologiska institutionen och Institutionen för 

kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, har i sin avhandling Icke-medborgarskapets 

urbana geografi skrivit om alltifrån gömda flyktingar och papperslösa till illegala invandrare. 

Där synliggör hon hur individer missgynnas av den svenska välfärdsstaten och i synnerhet i den 

postindustriella staden Göteborg (Holgersson 2011: 9-12). I den första delen och i det andra 

kapitlet av inledningen beskriver hon studien som följer:  

 

Denna urbansociologiska studie skildrar hur ett antal icke-medborgares liv 

skiljer sig från och liknar andra göteborgares, samt hur de etablerat sig 

socialt samtidigt som de exkluderats ur samhället. Min ambition är att 

diskutera vad det är som gör dessa människor så svåra att benämna och 

hantera politiskt (Holgersson 2011: 31).  

 

Hon frågar sig därför vem som har tillgång till staden och på vilket sätt. Hon nyanserar den 

mänskliga mobiliteten och stadsbilden när hon beskriver det som att icke-medborgarna 

kalkylerar med risker. Risker om att gripas eller bli angiven, för att bli hemskickade, som gör 

att de har begränsat utrymme i dagens samhälle (Holgersson 2011: 32-35). Frågan om 

medborgarskap är sedan en fråga som Holgersson behandlar separat. Medborgarskapet 
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behandlas utifrån modernitetsaspekter och en tanke om att den något uppluckrade nationalstaten 

inte bär samma kraft som tidigare (Holgersson 2011: 33). Medborgarskapet går att utreda som 

tredelad där Holgersson för det första menar: 

 

1. Att det går i arv (Holgersson 2011: 33).  

2. För det andra, att det beror på födelseplats och föräldrarnas status (Holgersson 2011: 

33). 

3. Och för det tredje kan det bero på hur länge någon vistats på en särskild plats 

(Holgersson 2011: 33). 

 

Vad kan då detta betyda? Jo, det är en fråga om tillgång. Dock ser Holgersson tanken om att 

varje individ hör hemma på en specifik plats som irrelevant (Holgersson 2011: 32 f.). Inte desto 

mindre finns det de som saknar medborgarskapets privilegier, som hotas om utvisning och som 

blir kallade för ”papperslös” eller ”illegal invandrare”(Holgersson 2011: 54). Holgersson 

kopplar ihop diskurser om kategoriseringar av människor och möjligheten till medborgarskap. 

Hon menar att hur en person lever sitt liv i staden påverkar utfallet och möjligheterna inom 

samhället. Bildligt talat avgör det en persons hemadress både geografiskt och i diskursen 

(Holgersson 2011: 54). Holgersson förklarar att hon arbetat med diskursanalys, som kanske 

redan har framgått, och att benämningar såsom ”gömda flyktingar, papperslösa eller illegala 

invandrare […] är kopplade till skilda föreställningar om vilka människorna ifråga är, varför de 

kommit hit, samt hur – och var - de lever sitt liv i staden.”(Holgersson 2011: 54). Sådana 

diskurser har de som kommer i kontakt med dessa människor att förhålla sig till, såväl som 

människorna inom benämningarna måste förhålla sig till dem. Holgersson menar att det är svårt 

att platsbinda personer inom kategorierna, att inte ens personer inom dem kan göra det 

(Holgersson 2011: 54). 

 

Holgersson berör eller isolerar inte benämningen tiggare specifikt. Motivet till varför vi finner 

det relevant att ha med hennes studie i vår kandidatuppsats handlar om icke-medborgarskapet 

och en positionering genom benämning.  Vad en tiggare är speglar hur och var de lever sina liv 

i staden, kanske också varför. Anledningen till det svaga påståendet om varför är att vi 

egentligen inte på förhand vet om de haft för avsikt att tigga då de kommit till Sverige, bara att 

det finns de EU-migranter som för stunden tigger.   

 

 

2.3 Kommissionären för mänskliga rättigheter inom EU 
 

Motivet bakom användandet av vad som följer är inte och har inte varit att klumpa ihop tiggare, 

eller EU-migranter, med någon specifik folkgrupp. Det följande tjänar däremot som bakgrund 

mot medias behandling av tiggeri som företeelse och hur våra intervjupersoner resonerar om 

tiggeri. 

 

År 2011 publicerade den dåvarande kommissionären för mänskliga rättigheter inom EU, Tomas 

Hammarberg, en forskningsrapport, Human rights of Roma and Travellers in Europe (2012), 

för att stimulera till debatt och reflektion hos medlemsstaterna. Den tar ett helhetsgrepp på 

romers och ”travellers” situation i Europa, vilka är de största minoritetsgrupperna inom 

unionen1. De har utsatts för århundranden av diskriminering och förföljelse i Europa och det 

kulminerade under mellankrigstiden och andra världskrigets förintelse. Dessa brott mot 

                                                 
1 Traveller är en benämning på resandefolk i hela världen, precis som det är en specifik anglosaxisk folkgrupp. 
Myndigheter använder ofta numera den mer neutrala benämningen traveller (Hazell 2002: 8; 332).  
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mänskligheten är något som sällan nämnts i den samhälleliga diskursen och det är på få platser 

som man gjort upp med den delen av historien. En konsekvens av detta är en grundmurad 

misstro mot myndigheter, speciellt när gammal antiziganistisk retorik återanvänds i nutid av 

reaktionära politiska strömningar och det finns även exempel på när myndigheter använt samma 

typ av rasistisk och stigmatiserande retorik (Commissioner of human rights 2012: 7-10).  

 

Hammarberg betonar att trots att rapporten innehåller en del rekommendationer så behöver 

dessa inte nödvändigtvis spegla kommissionärens linje i frågan (Commissioner of human rights 

2012: 2). Det finns två motstridiga utvecklingstendenser i Europa. Den första trenden är att det 

på europanivå gjorts framsteg för att bekämpa exkluderingen av romer. Detta genom att 

politiska beslut fattats med målsättningen att bryta utanförskapet och som dessutom har 

konkreta åtgärder formulerade. Fyra prioriterade områden - utbildning, sjukvård, bostäder och 

arbete – ska varje medlemsland se till att man arbetar efter de beslut som fattats i de europeiska 

institutionerna och det betonas att arbetet bör ske i en vidare kontext som sätter de mänskliga 

rättigheterna i centrum. Medlemsstater som inte implementerat lagstiftning som bekämpar 

diskriminering bör göra så omgående. Det finns även positiva tecken som att allt fler med romsk 

bakgrund skaffar sig en universitetsutbildning, att allt fler får jobb inom statsapparaten och även 

inom polisen, samt att de på många håll skaffat sig en utkomst inom den privata sektorn. Det 

betonas dock att framstegen är små och att fortsatt arbete behövs för att landvinningarna inte 

ska rullas tillbaka (Commissioner of human rights 2012: 221-223). En nackdel med rapporten 

är att den utelämnar sociala rörelser och människors självorganisering.  

 

Den andra tendensen är de oroande tecken som visat sig med att extremhögern vunnit terräng 

och vars antiziganistiska retorik riktar in sig på satsningar för romers och ”travellers” situation. 

När det varit skarpt läge och politiken i ett medlemsland riktat sig mot romers rättigheter har de 

europeiska institutionerna reagerat försiktigt, exempel på det är när fundamentala rättigheter 

var hotade i Frankrike och Italien i början av 2010-talet. Det risker att underminera det arbete 

som görs och öka polariseringen i samhället (Commissioner of human rights 2012: 221-222).  

 

En central del i rapporten och intressant för vårt vidkommande är de delar som tar upp de 

samhälleliga strukturer inom unionen som förhindrar romers medborgerliga fri- och rättigheter. 

Varför har de till exempel sällan dokumentation som styrker deras identitet och medborgarskap, 

och varför saknar de ofta det ”blå kortet” som ger dess innehavare tillgång till fri akutsjukvård 

inom hela unionen? Hur kan interaktionen se ut rent konkret mellan aktör och struktur:  

 

Extreme poverty, combined with exclusionary practices, may conspire to 

preclude Roma from having access to documents such as birth certificates. 

In one scenario, persons unable to pay for maternity care may flee hospital 

with their newborn children before receiving a birth certificate for the infant. 

Alternatively, some children may be born at home and it may become 

impossible to subsequently procure a birth certificate for them because of 

administrative costs or fines. A person without a birth certificate will then be 

unable to access personal identity cards, health insurance documents, 

internal passports and other documents, and later will be effectively excluded 

from items such as a driving licence. These people may be unable to enrol in 

school, gain access to health care or secure social assistance benefits to 

which they might be otherwise entitled, including social housing. Such 

persons effectively have no administrative existence. This problem affects 

many thousands of people, particularly in Albania, Bulgaria, Romania, and 

the countries of the western Balkans and the former Soviet Union. Lack of 
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administrative existence can also affect one’s children or grandchildren. The 

result is intergenerational exclusion. (Commissioner of human rights 2012: 

184-185). 

 

I det ovanstående citatet framgår komplexiteten i romers situation, de blir exkluderade på 

många plan i samhällen. Dels på grund av att de inte har ekonomi att klara sig och har de inte 

ekonomi att klara sig blir till exempel vård en knepig fråga. I samband med barnafödande finns 

risken att de flyr från sjukhusen innan de skriver födelseattest, för att på så vis slippa undan en 

kostnad, och då blir deras nyfödda papperslösa. Som papperslösa påverkas hela deras framtid, 

hur ska de till exempel kunna gå i skolan om de inte finns registrerade? 

 

3. Teori 
 

 

3.1 Välfärdsstaten under moderniteten 
 

Den danske sociologen Gøsta Esping-Andersen menar i sin bok The Three Worlds of Welfare 

Capitalism (1990: 2-3) att det finns tre olika typer av välfärdsstater. Han riktar skarp kritik mot 

tidigare teoretiker vars empiriska fokus legat på att undersöka förekomsten av välfärdsinsatser 

och hur stora summor som spenderas på dem. Esping-Andersen menar istället att man bör 

undersöka hur det görs och hans undersökning baserar sig på sociala relationer, mellan klasser 

och sociala institutioner. Han menar att man snarare finner välfärdsstatens essens i tre faktorer: 

dess sociala stratifiering, om välfärden är en handelsvara och hur arbetsmarknaden ser ut. Hans 

jämförande empiriska undersökning av olika länder ligger till grund för hans tes att det finns 

tre olika kluster av välfärdsstater med väsentligt olika organisering, stratifiering och social 

integration sinsemellan. Dessa välfärdsregimer (figurationer) är ett analytiskt verktyg för att 

kunna anlysera välfärdsstaten.   

 

Den första regimen som Esping-Andersen (1990: 26-27) utkristalliserar är den liberala som 

kännetecknas av att välfärdsinsatserna riktar in sig till de allra fattigaste och majoriteten av 

befolkningen får skaffa sig privata försäkringslösningar. Exempel på det är de flesta 

anglosaxiska länderna. 

 

Den andra är den konservativa/korporativistiska regimen som premierar olika grupper olika 

beroende på status och klass. Det kyrkliga inflytandet är vanligtvis stort och politiken formas 

efter ”traditionella värden” kring genus och familjen. Exempel på denna hierarkiska regim det 

är de tyskspråkiga länderna, Frankrike och Italien (Esping-Andersen 1990: 27). 

 

Den tredje, och signifikant minsta, regimen är den socialdemokratiska som återfinns i 

Skandinavien. Enligt Esping-Andersen kännetecknas regimen av: 

 

[...] principles of universalism and de-commodification of social rights were 

extended also to the new middle classes. […] Rather than tolerate a dualism 

between state and market, between working class and middle class, the social 

democrats pursued a welfare state that would promote an equality of the 

highest standard, not an equality of minimal needs as was pursued elsewhere. 

(Esping-Andersen 1990: 27). 
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Socialförsäkringar och social service är generella och riktar sig till individen. Esping-Andersen 

menar att populariteten i breda folklager beror på att regimen uppfattas som att det gagnar både 

arbetar- och medelklassens intressen. Kostnaderna för att bära upp det generella 

välfärdssystemet handlar om att minimera sociala problem och optimera skatteintäkterna. Det 

görs främst genom att uppnå full sysselsättning på arbetsmarknaden och på så sätt öka 

skattebasen och minska de sociala transfereringarna (Esping-Andersen 1990: 28-29). 

 

Regimskillnaderna menar Esping-Andersen (1990: 32) beror på interaktionen mellan tre 

historiska krafter. Den första kraften är hur arbetarklassen artikulerat sina politiska krav i 

praktiken, för det andra hur formeringen av klassallianserna sett ut när ekonomin transformerats 

mot ett modernare ”middle-class society” och slutligen har tidigare reformer bidragit till att 

politiskt beteende och preferenser institutionaliserats.  Esping-Andersen (1990: 32-33) betonar 

att en teori om välfärdsstaten inte bara ska kunna förklara dess framväxt, utan även dess 

begränsningar och nedgång. Esping-Andersen menar att det är välfärdsstatens klasskaraktär 

som är nyckeln till att förstå dess förändring och inte hur stora utgiftsposterna är i statsbudgeten. 

  

Är Esping-Andersens analyser av välfärdsregimerna relevanta nu tjugofem år senare? Professor 

Stig Hadenius (2008: 200) menar att det under 80-talet skedde en förskjutning i det politiska 

samtalet när centrala komponenter i den svenska modellen ifrågasattes och lösningar från de 

liberala välfärdsstaterna vann i popularitet. Det kom dock att dröja innan idéerna fick fotfäste i 

praktiken. Hadenius (2008: 213-214) menar att den borgerliga regeringens tillträde 1991 

markerade ett trendbrott. Med en opinion i ryggen som ifrågasatte den offentliga sektorn lades 

den politiska kursen om när regeringens reformer liberaliserade den svenska modellen.   

 

Är det bara politiken som förändrats? Som vi ska se nedan, av Zygmunt Baumans teoretiska 

ramverk, finns fler vinklar. Hur människor lever sina liv i dagens samhälle är en komplex fråga 

som inte bara rör ambivalent politik utan har en materiell grund i det ekonomiska systemet. Det 

dagliga livet präglas av mer ”egenmänskliga” mönster i kombination med ekonomins 

rationaliserande styrka.    

 

 

3.2 Kapitalismen lider brist på konsumenter och inte på arbetskraft  
 

Den polske sociologen Zygmunt Bauman har i sin bok Arbete, konsumtion och den nya 

fattigdomen (1998) ett makroperspektiv och argumenterar för att kapitalismen kvalitativt 

förändrats och därmed påverkat människors livsvillkor. Hans övergripande tes om 

kapitalismens förändring är att den numera lider brist på konsumenter och inte på 

anställningsbar arbetskraft.  

 

Bristen på duglig arbetskraft var stor när Europa industrialiserades och då uppstod det ett behov 

att forma en ny arbetsetik för att disciplinera arbetskraften. Denna arbetsetik gick i korthet ut 

på att genom både negativa och positiva sanktioner (övervakning och lön) forma en moralisk 

diskurs som skulle hålla ihop samhället. Arbetsetiken tog sig visserligen olika uttryck under 

moderniteten men menade att arbete var universallösningen på alla problem, oavsett om det var 

personliga åkommor eller strukturella problem (Bauman 1998: 13-23). Bauman (1998: 29-30) 

menar att tidigare generationer i första hand baserat sin identitet utifrån den ställning man hade 

i produktionen. Ett ”samhälle av producenter” belönade de strävsamma och flitiga indirekt 

eftersom anställningarna var livslånga och därmed gav en trygghet. Under moderniteten var 
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arbetet den ”enda oberoende variabel som tillät en person att utforma och med få misstag 

förutsäga alla andra aspekter av sin tillvaro.” (Bauman 1998: 30). 

 

Bauman (1998: 40-45) menar att det ekonomiska systemets tonvikt förskjutits. Den tidigare 

diskursen har undergrävts när industrins produktivitetsförbättringar inte längre resulterar i fler 

arbeten, utan en mer effektiv produktion som inte är lika arbetskraftsintensiv. På 

arbetsmarknaden råder numera större konkurrens och de arbetstillfällen som erbjuds 

kännetecknas av flexibilitet och tidsbegränsning. De otrygga anställningarna gör att det inte 

längre är klokt att främst bygga sin identitet utifrån sitt arbete, förutom för priviligierade skikt 

av specialister. Identiteten byggs istället utifrån individuella val av de obegränsade möjligheter 

som konsumtionssamhället saluför. Det nya samhällets problem är att antalet konsumenter är 

för få. Följaktligen har den tidigare diskursen stöpts om till en konsumtionsestetik för att 

omfamna den nya ekonomins krav på att skapa ett ”samhälle av konsumenter”. Den nya tidens 

universallösning är konsumtion oavsett om det är individens välbefinnande eller ekonomisk 

kris som ska lösas. Den lösningen är stängd för de som helt eller delvis saknar tillräckligt med 

resurser i form av kapital eller krediter.  

 

Den materiella trygghet som moderniteten erbjöd i form av full sysselsättning är borta. Det 

påverkar människor som hamnat i utanförskap på flera sätt än det rent materiella, då de inte 

längre har en naturlig arena för möten och social integration. Samhällets syn på de fattiga har 

förändrats när full sysselsättning blivit en tom fras och inte längre innebär ett 

”samhällskontrakt” av rättigheter och skyldigheter mellan parterna (Bauman 1998: 58-59). 

Även arbetsetiken har transformerats och riktar nu sin pliktetik mot de som inte längre kan 

uppfylla samhällets krav på att försörja sig själva och att konsumera tillräckligt:  

 

Den icke-arbetande delen av befolkningen förblev kanske dess sista 

tillflyktsort eller snarare dess sista chans till överlevnad. Att skylla de fattigas 

elände på deras ovilja att arbeta och därmed anklaga dem för moraliskt 

fördärv och framställa fattigdomen som ett syndastraff var den sista tjänsten 

som arbetsetiken gjorde i det nya konsumtionssamhället. (Bauman 1998: 59). 

Bauman (1998: 77-80) menar alltså att samhällets syn på fattiga har förändrats i samband med 

att samhällskontraktet mellan arbete och kapital blivit överflödigt i konsumtionssamhället. 

Kapitalismens ökade behov av konsumenter sammanfaller med välfärdsstatens nedgång. 

Fattiga fyller inte längre någon funktion som arbetskraftsreserv i det ekonomiska maskineriet. 

Tidigare såg staten till att förse industrin med frisk och kompetent arbetskraft. Om företagen 

idag gör investeringar i ny produktion sker det ofta i länder där arbetsrätt och löner är minimala. 

Kapitalet har alltså globaliserats, medan välfärden fortfarande är knuten till nationalstaten. 

Bauman (1998: 81-82) menar att välfärdsstatens grundmurade politiska stöd i Västeuropa 

brutits och att det råder koncensus inom politiken att den bör nedmonteras. Rörelseriktningen 

är att individuella lösningar efterfrågas allt mer av individer med tillräckliga resurser, samtidigt 

som välfärden reserveras för de resurslösa. En välfärd som tappar i kvalité när de som inte 

nyttjar den ifrågasätter varför de ska bekosta den.  

 

3.3 Cosmopolitan moment – dags för transnationellt samarbete? 
 

Ulrich Beck lanserar begreppet ”cosmopolitan moment” i sin bok World at Risk (2012: 233). 

Han menar att de olika risker som det moderna samhället skapat slagit spiken i kistan för politisk 

och metodologisk nationalism. Nationella lösningar är inte längre en framkomlig väg utan de 

är kontraproduktiva och leder in i en återvändsgränd. Den nya politiska realismen är istället 
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samarbete över nationsgränserna. Transnationellt samarbete för att lösa uppkomna problem är 

det enda sättet att konfrontera konsekvenserna av moderniteten. Den inriktningen är även det 

enda sättet att stärka nationalstaten i en värld som blir allt mer globaliserad.  

 

Den här teorin fångar den möjlighet till transnationellt samarbete som strukturella skeenden 

framkallat.  Det vill säga att orsakerna till tiggeri inte kan lösas på nationell nivå utan kräver en 

lösning på europanivå. 

 

 

3.4 Makt och socialt arbete i nätverkssamhället – ett sätt att förändra? 
 

Den spanske sociologen Manuel Castells menar i sin trilogi Informationssamhället att det 

sociala landskapet stöpts om till följd av fyra avgörande händelser. För det första den 

teknologiska revolutionen manifesterat genom informationsteknologins samhällsomdanande 

kraft, för det andra att den ekonomiska globaliseringen stöpt om styrkeförhållandena och de 

inbördes relationerna, för det tredje att östblocket fallit samman och slutligen, för det fjärde, att 

kapitalismen omdanats med en ny dynamik med flexibilitet, nätverkssamarbete och 

decentralisering (Castells 2001: 25). Castells övergripande tes är att det nya nätverkssamhällets 

”[…] dominerande funktioner och processer organiseras som nätverk. Nätverken av våra 

samhällens nya sociala morfologi, och nätverkslogikens utbredning påverkar i hög grad 

funktionssätt och resultat för produktionsprocesser, erfarenheter, makt och kultur.” (Castells 

2001: 519) Det som reglerar maktförhållanden och skapar förändring är inte i första hand socialt 

handlande, utan det centrala är närvaro (som är relationellt till andra) i nätverksdynamiken 

(Castells 2001: 519). Den här processen har gett upphov till en kris för det gamla samhällets 

institutioner inom stat och civilsamhälle, genom att undergräva deras inflytande. Castells ser 

sociala rörelser som de som kan ge nya impulser av identitet och legitimitet till det gamla 

samhällets institutioner. Tillsammans kan de artikulera samhällets krav och genomdriva 

förändringar eller bevara tidigare reformer (Castells 2002: 367-369).     

 

Professor Roger Smith menar i Castells, Power and Social Work (2013: 1545-1548) att socialt 

arbete måste ta sig an de utmaningar som globalisering (ekonomiskt och kulturellt) och 

förändrade sätt att kommunicera skapat. Smith lyfter fram Manuell Castells tes att det är 

nätverket som är den centrala faktor som stöper om samhället och därmed också hur dess sociala 

relationer ser ut. Människan har alltid ”nätverkat” men i dagens samhälle har det skett ett 

kvalitativt språng på grund av de sociala nätverkens digitalisering, att de blivit mer globala på 

bekostnad av nationalstaten och att inkludering och exkludering skapar en ojämlik social 

kontext.”Castells relates inequality in its contemporary manifestations to power relationships 

embedded in the fabric of social networks” (Smith 2013: 1548). För att analysera den inverkan 

och maktfördelningen i dessa nätverk har Castells konstruerat fyra figurationer som kan fungera 

som utgångspunkt vid analys (Smith 2013: 1548-1549): 

 

i. ”Network power” – vilken materiell kapacitet som finns att kontrollera och förändra 

händelser och utfall i nätverken. Exempel på det är statliga interventioner som olika 

välfärdsinsatser (Smith 2013: 1549).  

ii. ”Networked power” – det relationella maktförhållandet i interaktionen inom nätverket.  

Exempel på det är statliga regler för vem som har rätt till välfärdsinsatser (Smith 2013: 

1549).  

iii. ”Networking power” – en aktiv process där nätverket och dess 

masskommunikationssystem används för att sätta igång maktrelationer Exempel på det 
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är när staten intervenerar med ingripande sociala insatser mot ungdomar som begår brott 

(Smith 2013: 1549).  

iv. ”Network-making power” - möjligheten för människor att skapa nya nätverk och fylla 

med innehåll som gagnar specifika grupper. Här finns en potentiell möjlighet till 

motstånd och handling. Exempel på det är sociala rörelser som protesterar mot social 

praxis till exempel för EU-migranters grundläggande sociala behov blir tillgodosedda 

(Smith 2013: 1549).  

Smith (2013: 1552) menar att det finns två utmaningar för människor verksamma inom fältet 

socialt arbete. För det första måste de få ett grepp om, och förståelse för, nätverkssamhällets 

dynamik och vilka strukturer som utgör det. För det andra, skapa sociala insatser med 

klienternas bästa för ögon baserat på en adekvat analys. Men hur kan en sådan analys te sig?  

 

Vi finner den här teorin konceptuellt användbar eftersom den är applicerbar på både 

intervjuperson ett, tre och fyras skildringar om vilken roll civilsamhället har. Det här är 

visserligen inte en uppsats i socialt arbete, men teorin är användbar för att ställa frågan vilken 

roll samhällets aktörer spelar. Den fångar de impulser som dynamiken mellan strukturella 

processer och samhällets aktörer skapar. Den är applicerbar på både institutioner sprungna ur 

moderniteten liksom nya sociala rörelsers roll. Tydligast kommer det att framgå av de 

skildringar som intervjuperson tre gör. Hen beskriver indirekt hur nya ”nätverk” kan lyfta en 

exkluderad grupp som EU-migranter, att till exempel kunna hävda sin rätt till akutsjukvård. 

 

4. Metod 
 

Vår metodologiska ansats är kvalitativ och vi har arbetat med intervjuer. Vi gjorde 

undersökningen kvalitativt eftersom vi sökte en djupare förståelse som gör sig svårare i det 

mätbara, rangordnande och klassificerande kvantitativa. Det finns inte särskilt mycket 

forskning på området, därför valde vi en induktiv forskningsmetod i syfte att generera teori 

(Bryman 2011: 26-28). Nedan följer redogörelser för forskningskrav och tillvägagångssätt: 

 

4.1 Förförståelse 
 

Vår uppfattning är att det är av yttersta vikt att redogöra för och att vara medveten om 

förförståelsen när man studerar utsatta människor. Vårt forskningsområde är minerad mark, 

eftersom tiggeri - och även dess förhållande till välfärdsstaten – berör och är ett brännande 

aktuellt ämne i samhällsdebatten. Det råder dessutom inte någon samstämmighet om hur 

samhällsföreteelsen ska tolkas och hur dess politiska lösning ser ut, utan det finns ett flertal 

konkurrerande perspektiv. 

 

Gilje och Grimen (2007: 179-185) menar att grunden för hermeneutiken är att vår förståelse för 

omvärlden aldrig är förutsättningslös. Om den skulle ske helt förutsättningslöst skulle det vara 

omöjligt för oss att bilda oss en uppfattning om nya företeelser. Hermeneutiken menar alltså att 

vårt livslopp impregnerat oss med kunskap och den kan delas in i tre centrala områden: (1) 

språk och begrepp, (2) trosuppfattningar och föreställningar samt (3) personliga erfarenheter. 

Detta ligger sedan till grund för hur vi – medvetet och omedvetet – tolkar och skapar förståelse 

för en företeelse eller exempelvis det skrivna ordet. En annan central del av hermeneutiken är 

att tolkningarna måste ske i en kontext för att företeelsen ska få en bestämd och begriplig 

mening.  
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Vi vill därför lyfta de erfarenheter vi själva har och som vi tror kan påverka våra tolkningar och 

vår förståelse. För det första är vi präglade av vår utbildning och då främst de begrepp som våra 

studier i sociologi givit oss. Språk och begrepp är en förutsättning för att kunna öka skärpan när 

man zoomar in en företeelse, men kan också leda till att andra detaljer försvinner eller blir 

perifera. För det andra våra föreställningar och trosuppfattningar och med det menas hur vi 

uppfattar omvärlden och oss själva. Genom att studera syftet med den här studien kan man 

utläsa att vi har ambitionen att studien ska genomsyras av ett strukturellt synsätt. Slutligen de 

personliga erfarenheter vi själva har av tiggeri. Dels är våra erfarenheter präglade av möten i 

det offentliga rummet i Sverige och utomlands, men även av debatten i medielandskapet och i 

vår sociala ekologi. Allt detta kan både vara en tillgång likväl som det kan vara ett hinder i vår 

studie. 

 

Den hermeneutiska cirkeln är ett verktyg för oss att handskas metodiskt med de problem vi 

stöter på genom att pröva våra tolkningar och att sedan göra eventuella revideringar: 

 

[...] om man ska kunna motivera tolkningar av vissa delar av ett verk så måste 

man ha en tolkning av hela verket. Och för att kunna motivera en viss tolkning 

av hela verket så måste man basera sig på tolkningar av de enskilda delarna. 

Det handlar om en cirkel – eller kanske snarare spiral […] – som man inte 

har någon möjlighet att kliva ur. (Gilje och Grimen 2007: 189). 

 

Avslutningsvis är det vår förhoppning att den här metodiken under uppsatsarbetet dels kan 

hjälpa oss att undvika olika former av bias, samt att det förhoppningsvis kan berika och stärka 

tolkning och analys.  

 

4.2 Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter är överordnade forskningens nyttovärde. Många övergrepp har begåtts i 

forskningens namn och de som drabbas hårdast är ofta underprivilegierade grupper och 

individer som har svårt att göra sina röster hörda. Ett samlat grepp togs för den medicinska 

forskningen 1960 när Helsingfors-deklarationen publicerades. Den sätter individen och 

människovärdet i centrum och slår fast att andra intressen därmed får stryka på foten. Den 

betonar att individen skall informeras och ge sitt samtycke till att delta i studien. Deklarationen 

har kommit att uppdateras sedan dess och blivit stilbildande även inom andra 

forskningsområden (Gilje & Grimen, 2007: 292).  

 

Vårt praktiska arbete kommer att vägledas av Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet. Dessa principer har ambitionen att 

skydda deltagare/respondenter från den ibland asymmetriska intressekonflikten mellan 

forskningen och individen. Individskyddskravet kan sammanfattas i fyra huvudkrav som syftar 

till att skydda individens intressen och ge vägledning till de som ska utföra en studie inom i 

humanistisk forskning (Vetenskapsrådet: 6): 

 

1. Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.”(Vetenskapsrådet: 7).   

2. Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.”(Vetenskapsrådet: 9).  
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3. Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.”(Vetenskapsrådet: 12). 

4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.”(Vetenskapsrådet: 14). 

 

När vi har kontaktat tilltänkta respondenter, antingen brevledes eller personligen, gavs 

information om syftet (1) med vår uppsats, att deltagande var frivilligt (2), att intervjumaterialet 

behandlas konfidentiellt (3) och att det insamlade materialet endast kommer att nyttjas (4) till 

vår uppsats. Vid intervjutillfället har de fyra huvudkraven gåtts igenom mer utförligt och 

respondenten har fått möjlighet att lufta eventuella frågor och funderingar. De har även fått 

information om att det kommer ske en ljudinspelning under intervjun och enligt de etiska 

principerna fått ge sitt godkännande till det. För att säkerställa att de intervjuade förblir 

anonyma har vi även valt att använda hen och lämnat könstypiska pronomen åt sidan.  

 

Vårt forskningsområde behandlar, mer eller mindre indirekt, en redan stigmatiserad grupp och 

risken finns att vår kunskapsproduktion ytterligare kan stigmatisera tiggande människor. Den 

problematiken vill vi medvetandegöra och har tagit den i beaktan under arbetets gång. 

Problematiken diskuteras i de etiska principer som forskningsrådet vill ska vara vägledande för 

humanistisk forskning där de varnar för negativa konsekvenser för tredje person 

(Vetenskapsrådet: 5). 

 

 
4.3 Material, generaliserbarhet och kausalitet  

 

Arbetet med att finna lämplig litteratur inleddes med ambitionen att utföra en systematisk 

forskningsöversikt för att få ett grepp om den samlade kunskapen som finns och att finna teorier 

och begrepp som var relevanta för vårt forskningsområde, och på så sätt ytterligare stärka vårt 

eget uppsatsarbete. Bryman (2011: 102-112) anger att en systematisk litteraturgenomgång går 

ut på att utförligt och transparent söka efter litteratur. Anledningen till detta är att minska bias 

som kan uppstå när sökningen kontamineras av slumpen och forskarens egna 

tillkortakommanden och värderingar, samt att det ger en överblick över evidensläget. Metoden 

härstammar från discipliner där man jobbar evidensbaserat men har fått genomslag även inom 

andra forskningsfält, speciellt där makthavare vill få en översikt över evidensläget inom olika 

praxisområden. Exempel på det kan vara att man vill veta vad forskningen säger om hur effektiv 

en social insats är. Eftersom vår uppsats handlar om en stigmatiserad grupp och dess förhållande 

till samhällsstrukturerna, samt är en relativt ”ny” företeelse, fann vi det lämpligt att göra en 

systematisk litteraturgenomgång. Vi hyser dock inga positivistiska illusioner om forskarens 

möjlighet att vara neutral men vi hoppas att det i alla fall kommer att öka transparensen och ge 

andra möjligheten att replikera litteraturgenomgången.  

 

Den ansatsen påbörjades genom att använda databasen ”Sociological abstracts”. I sökningen 

användes för vårt forskningsområde relevanta sökord som exempelvis: tiggeri, välfärd, svenska 

modellen, romer och välfärdsstaten. Dessa sökord användes även översatta till engelska samt 

att det på båda språken gjordes sökningar för att få med flera böjningar av nyckelorden, 

exempelvis tigg*. Ansträngningen ledde till upptäckten att det fanns extremt lite relevant 

information som ens var i närheten att beröra vårt forskningsområde. Det gav oss insikten att 

det fanns ett behov av forskning – ”map the gap” – inom vårt problemområde som kunde fylla 

tomrummet av frågor som är obesvarade. Men hur skulle vi gå vidare för att få fram fruktbara 

teorier och begrepp? 
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Bryman (2011: 112) menar att narrativa litteraturgenomgångar har sina fördelar, gentemot de 

systematiska litteraturgenomgångarnas ackumulation av kunskap, eftersom de genom sin 

tolkningsinriktade karaktär kan skapa en god förståelse av problemområdet och på så sätt 

utveckla ämnesområdets diskurs. Den narrativa arbetsprocessen är vanligtvis mindre 

transparent, kraven för att ta med en studie är mer flytande och det leder ofta till att de blir mer 

spretiga. Det är helt naturligt eftersom målet är att berika kunskapsläget men han lyfter fram att 

man bör vara medveten om det. Bryman (2011: 113) menar vidare att det för studier med en 

induktiv inriktning (teorin är en följd av undersökningen) så kommer teorier och begrepp att 

förändras ofta under arbetets gång. Detta i och med att nya oväntade resultat leder till ny 

förståelse och därmed nya behov av att formulera det teoretiskt.  

 

Vi valde att gå vidare med en narrativ litteraturgenomgång med insikten att det är en dialektisk 

process som kommer att fortlöpa under arbetet med analysen av empirin. Vårt förhållningssätt 

var eklektiskt och dynamiskt till sin karaktär då sökningarna i Sociological abstracts gav ytterst 

magert resultat, vilket gjorde att vi blev tvungna att vidga våra vyer bortom den sociologiska 

databasen. Att beskriva tillvägagångssättet steg för steg är ej möjligt, men vi använde de 

tillgängliga resurser vi hade till vårt förfogande. Vi använde till exempel vårt handledningsstöd, 

kunniga människor i vår sociala ekologi, litteraturförteckningar i relevanta verk och den 

kunskap vi själva ackumulerat som utgångspunkt för att finna relevanta teorier och begrepp. 

Eftersom vårt problemområde rör sig på flera analysnivåer (meso och makro) och inte heller 

befinner sig i ett eget kosmos fritt från yttre påverkan. Därför har vi ambitionen att även söka 

efter en rimlig kontext att placera in företeelsen i, genom att studera olika modernitetsanlyser 

som kan ge en förklarande kontext till de strukturer som påverkar företeelsen tiggeri, det vill 

säga hur gruppen tiggare påverkas av exempelvis politiska beslut på Europanivå samt av den 

globala ekonomins utveckling. Vi är medvetna om den narrativa litteraturgenomgångens 

tendens att alstra skevheter och att vi är impregnerade av den kontext vi lever och verkat i, 

därför uppmanar vi till kritisk reflektion vid läsning. 

 

4.4 Intervjuer - urval, transkribering och kodning 
 

Tillvägagångssättet för studien var datainsamling med hjälp av intervjuer.  Inför intervjuerna 

med personer som möter tiggeri i sektorerna sjukvård och socialtjänst, samt civilsamhället, 

samlade vi kunskap om praxis från relevanta dokument, det vill säga dokument som de berörda 

intervjupersonerna har att förhålla sig till. Detta för att kunna utveckla det som kom fram under 

intervjuerna och skapa en djupare förståelse. Det syftade dock inte bara till att mätta 

intervjuerna, i den meningen att vi genom att vara pålästa skulle få ut mer av intervjuerna, utan 

även till att bredare kunna besvara vårt syfte om att skapa en uppfattning om företeelsen tiggeri. 

Som framgår av inledningskapitlet och underrubrik 1.1 syftar undersökningen, bland annat, till 

att skapa uppfattning om vilka hinder respektive möjligheter det svenska samhället 

tillhandahåller den studerade gruppen tiggare. (Bryman 2011: 436).  

 

Urvalet gick till som så att vi mailade relevanta instanser samt gjorde efterforskningar efter 

kontakter i vårt sociala nätverk. För tre av de fyra intervjuerna vi genomförde var urvalet 

målinriktat. Vi tillfrågade personer i den målgruppen som definieras i avgränsningen. Det föll 

ut på det här sättet eftersom vi hade avgränsningen om sjukvård och socialtjänst, samt en 

utsvävning i civilsamhället, att följa och därför blev det inte relevant att söka intervjupersoner 

utanför dessa sektorer (Bryman 2011: 434). Den fjärde intervjun som vi gjorde tillkom genom 

snöbollsurval, det var en person som en av de andra intervjuade tipsade om. Hen tillhör en 
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organisation i civilsamhället (Bryman 2011: 196). Nedan följer en kortare presentation av de 

intervjuade: 

 

 Intervjuperson 1 är verksam i ett politiskt parti som hen företräder kommunalt i olika 

nämnder, däribland socialnämnd. 

 Intervjuperson 2 är verksam inom ett landsting, det vill säga sjukvårdsanställd.  

 Intervjuperson 3 är verksam inom akutsjukvården och har ett engagemang i 

civilsamhället vid sidan om sitt huvudsakliga arbete där hen bedriver ”folklig sjukvård” 

i ett ”hemligt projekt”, som hen benämner det. Hen är även politiskt aktiv på 

kommunnivå. 

 Intervjuperson 4 är verksam i civilsamhället som tjänsteman inom Svenska kyrkan. 

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de återfinns i södra och mellersta Sverige och att de 

är verksamma i två svenska städer med en folkmängd på omkring 100.000 eller mer. Frågor om 

generaliserbarhet och motsvarande kommer att behandlas under rubrik 4.5 om Reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet. 

 

Vi spelade in intervjuerna med våra mobiltelefoner, samt gjorde anteckningar om intressanta 

aspekter som var värda att följa upp. Miljöerna som intervjuerna var genomförda i kan ha 

präglat dem och gjort situationen mer formell än naturlig. Uttrycket ”det sitter i väggarna” kan 

därför tas i beaktande. Intervjuperson 1 blev intervjuad på sin arbetsplats, 2 och 4 blev 

intervjuade i hemmet och intervjuperson 3 hade vi en telefonintervju med. Intervjustrukturen 

var semistrukturerad för att ge en mer naturlig prägel och möjlighet till uppföljning eller 

tidshopp enligt strukturen i intervjuguiden, mer om intervjustrukturen nedan (Bryman 2011: 

206). Exempel på frågetyper i intervjuguiden kan vara inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

tolkande frågor (Bryman 2011: 423). Vi närvarade båda två vid intervjuerna och för att det inte 

skulle bli en två mot en-känsla så samtalade vi lite löst och förklarade de etiska principerna 

innan vi började följa vår intervjuguide. Den ena av oss hade huvudansvar för intervjun, detta 

för att skapa ett mer naturligt samtal, medan den andra kunde få flika in då den kände för det.   

 

Vår uppfattning är att en semistrukturerad intervju med en intervjuguide kring uppsatsens syfte 

och de specifika frågeställningar som formulerats var det mest optimala sättet att ge oss 

möjlighet att fånga intervjupersonernas uppfattningar om företeelsen tiggeri. Det beror på att vi 

har ett tydligt, om än brett, område att utforska och det gör att vi även kan jämföra 

respondenternas uppfattningar. Formulerandet av frågorna i intervjuguiden är en syntes av det 

inledande arbetet med uppsatsen, det mediala flödet och samtal med vår omgivning. Frågorna 

i intervjuguiden inför varje intervjutillfälle skiljde sig något åt av två anledningar. För det första 

att intervjuguiden utvecklades och blev mer precis efter varje intervjutillfälle och för det andra 

att det var en heterogen grupp med olika bakgrund som intervjuades och därmed gjordes mindre 

anpassningar baserat på tillgänglig information om intervjupersonen. 

 

Bryman (2011: 415-427) menar att en semistrukturerad intervju ska följa de teman som 

forskningen kretsar kring, det vill säga att de baseras på projektets syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden skall dock inte vara en tvångströja utan frågorna ska vara formulerade så att de 

inte är ledande och på så sätt påverkar reliabiliteten negativt, mer om reliabilitet nedan. 

Intervjun kan och bör följa dynamiken som respondentens svar ger, det vill säga att man följer 

upp intressanta spår utan att tappa i relevans. Målet är att fånga intervjupersonernas 

uppfattningar genom att generera svar som är så uttömmande som möjligt och på sikt att uppnå 

mättnad. Flexibiliteten skapar en dynamik som kan öppna upp för oväntade empiriska fynd som 

kan vara värda att undersöka närmare. För vårt vidkommande är vår tredje frågeställning – 



  

18 

 

civilsamhällets sociala insatser, hur kan dessa förstås - ett exempel på det. Den frågan fann vi 

sociologiskt intressant att undersöka närmare efter vår inledande intervju med en lokalpolitiker.   

 

De inspelade intervjuerna transkriberade vi ordagrant och sedan, efter några genomgångar, 

tematiserade vi dem efter uttänkta teman och kategorier. Temana utformade vi efter 

frågeställningens tre punkter varav vi inom varje tema kunde urskilja enskilda kategorier. 

Exempelvis kunde ett tema vara Hur ska vi förstå företeelsen tiggeri och en underliggande 

kategori i detta tema kunde vara huruvida skildringen var subjektiv eller objektiv. För att 

förenkla processen med tematisering ytterligare skapade vi ett index med färgkoder för de olika 

temana. Detta gjorde det enkelt för oss att lokalisera relevanta delar i de tematiserade 

dokumenten (Bryman 2011: 428-431, 523-525 och 528-530).  

 

 

4.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet  
 

Här presenteras frågor som rör hanteringen av undersökningen och det insamlade materialets 

tillförlitlighet, pålitlighet och ifall studien går att reproducera eller upprepa för att pröva de 

resultat som framställts (Bryman 2011: 49-50). Rubriksättningen speglar de begrepp som 

kommer till bruk här och vi tar Alan Bryman och hans bok Samhällsvetenskapliga metoder till 

hjälp när vi förklarar dessa. I Brymans kapitel om kvalitativ forskning framgår att reliabilitet 

och validitet går att söka via ett externt och ett internt filter. I dessa filter tenderar 

ursprungsbegreppen att invadera på begreppet replikerbarhet:s förklaringskraft, varför 

replikerbarhetsbegreppet bakas in i de två tidigare nämnda begreppen (Bryman 2011: 352). 

 

Beträffande reliabilitet, detta begrepp behandlar tillförlitligheten för studien och huruvida 

undersökningens resultat blir samma om den replikeras (Bryman 2011: 49). Därför reder vi ut 

vad som kan haft betydelse in för utgången av undersökningen. För att vidare reda ut delar av 

detta forskningskrav vidgar vi perspektivet. Extern reliabilitet behandlar frågan om 

replikerbarhet. Bryman konstaterar att det är svårt att applicera replikerbarhetskrav på kvalitativ 

forskning, i samma bemärkelse som på kvantitativ, då man menar att ”[…] det är ”omöjligt att 

[…]frysa[…] en social miljö […]” (Bryman 2011: 352). Däremot finns det några strategier för 

att uppnå replikerbarhet och enligt en sådan formulering bör man anta tidigare forskares 

förhållningssätt, etnografiskt, gentemot det som studeras (Bryman 2011: 352). Vi har tidigare 

förklarat vårt tillvägagångssätt för undersökningen, som till exempel på vilka premisser 

intervjuerna genomfördes och hur vi hämtat och behandlat materialet. Sedan förklarar vår 

avgränsning att undersökningen är specificerat genomförd med personer i anknytning till 

sjukvård och socialtjänst, samt civilsamhället med frivilligorganisation. Sedan finns även vårt 

syfte och frågeställning att tillgå för den som önskar genomföra en liknande studie. Intern 

reliabilitet behandlar huruvida vi som utfört undersökningen kommit överens om hur det 

insamlade materialet skulle tolkas (Bryman 2011: 352). Det är egentligen ganska svårt att veta 

och kanske ännu svårare att förmedla att denna produkt är tillkommen i samförstånd. Vi har 

funderat mycket över vårt syfte och vår frågeställning och haft många diskussioner om hur vi 

ska tolka vårt material och vi anser att vi ligger så nära konsensus som möjligt.  

 

Validitet behandlar huruvida resultaten eller ”[…] de slutsatser som genererats från en 

undersökning hänger ihop eller ej” (Bryman 2011: 50). Precis som vi gjorde med reliabilitet 

reder vi ut validitetskravet utifrån komponenterna intern - extern. Intern validitet kräver ”[…] 

en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som denne 

utvecklar” (Bryman 2011: 352). Här menar man att det finns en styrka i kvalitativ forskning 

eftersom de som utför studier i direktkontakt med det som undersöks skapar en ingående 
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förbindelse, förståelse, gentemot det som studeras (Bryman 2011: 352). Konkret uppfyller våra 

intervjuer en extern validitet då vi tolkar våra upplevda intervjuer efter en förståelse för vad ett 

särskilt tonfall förmedlar samt hur intervjupersonen uppträder, det skapas en transcendens. 

Extern validitet rör ”[…] i vilken [utsträckning] resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer” (Bryman 2011: 352). Här menar man att det finns en svaghet i kvalitativ 

forskning då urvalet kan försvåra möjligheten till generaliserbarhet, speciellt när det kommer 

till överensstämmelse med andra sociala miljöer (Bryman 2011: 352). Eftersom vår studie är 

avgränsad till att söka en uppfattning om företeelsen tiggeri främst inom sjukvård och 

socialtjänst men även i civilsamhället skulle möjligheten till generaliserbarhet ligga inom dessa 

fält, och på de specifika platser som studien genomförts på. Denna studie kan dock inte 

generaliseras eftersom forskningsdesignens urval ej är randomiserat och att den utgörs av fyra 

intervjupersoner, så därför går det inte att dra några generaliserbara slutsatser utifrån vår studie. 

Denna uppsats kan däremot ge en fingervisning i hur det ser ut för att andra ska kunna ta vid 

och formulera generaliserbara studier. Till sist, ambitionen till att skapa en uppfattning är delvis 

beroende på bakgrundsmaterialet, praxis i relevanta dokument, såväl som intervjupersonerna.   

 

En styrka med vår undersökning är att vi varit två om arbetet, vilket rimligen borde minimera 

felaktigheter en aning. En ytterligare aspekt som ökar vår undersöknings reliabilitet och 

validitet är att vi haft tillgång till handledning, varav kvalitéten i det som står styrks än mer. 

Sedan har vi haft möjlighet att kontrollera att vi fått rätt förståelse av det som kommit fram i 

intervjuerna genom återkoppling där och då. En sista åtgärd vi gjorde för att minimera 

felaktigheter var att se till att uppsatsen korrekturlästes.    

 

5. Analys och resultat 
 

I de närmast följande underrubrikerna, 5.1 och fallande, behandlar vi praxis samt en 

enkätundersökning om hur läget ser ut ute i kommunerna från Sveriges Kommuner och 

Landsting. Dokumenten, som är utgivna av Socialstyrelsen och SKL, är inte regelrätta policy- 

och styrdokument men de behandlar praxis i förhållande till det som vi undersöker. Både SKL 

och Socialstyrelsen åberopades i en del av våra intervjuer och därav är motivet klart bakom 

användandet av dessa. Efterföljande delar, rubrik 5.2 och fallande, utgörs av intervjuutsagor 

från personer verksamma inom sjukvård, socialtjänst samt civilsamhället. Rubrikerna är 

strukturerade efter de tre punkterna i frågeställningen. I undersökningen är vi tydliga med 

varifrån intervjucitaten härrör och vill noggrant upprepa att intervjuperson 4, således även 

referens intervju 4, är den som har förankring i civilsamhället. Intervjuperson 3 har också 

förankring i civilsamhället och det framgår tydligt när hens utsagor berör detta.   

 

5.1 Praxis kring policy- och styrdokument 
 

Ett av undersökningens delmål var att försöka förstå hur våra intervjuade parter uppfattar praxis, 

huruvida lagtolkning är till hjälp eller ej. Det här är inte en uppsats i rättssociologi men vår 

uppfattning är att det är viktigt att kontextualisera vår analys, det vill säga antagandet hur lagar 

och förordningar påverkar samhällets aktörer och vice versa. Därför följer här en kortare 

redogörelse för hur dessa dokument är utformade. Vår bedömning är att det kan vara bra att ha 

de i bakhuvudet då vi under rubrik 5.3 redogör för intervjuutsagor som rör praxis. 
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5.1.1 Hemlöshet bland utrikesfödda personer  
 

Utredningen som Socialstyrelsen (2013: 3) har gjort om Hemlöshet bland utrikesfödda personer 

utan permanent uppehållstillstånd i Sverige har motiverats av en, för den aktuella målgruppen 

knapphändig, tidigare nationell kartläggning från 2011. I den tidigare kartläggningen 

redogjorde man i generella drag för hur det stod till med hemlösheten i Sverige och i den 

ovannämnda utredningen från 2013 konstaterar man i förordet att det behövs mer kunskap om 

vissa hemlösa grupper, till exempel de utrikesfödda (Socialstyrelsen 2013: 3). Förutom att 

utreda hemlöshet bland utrikesfödda syftade även utredningen till att beskriva tillgängliga 

stödinsatser för gruppen, såväl som behovet av ytterligare insatser (Socialstyrelsen 2013: 13).  

 
I den inledande sammanfattningen presenteras utredningen som en kartläggning av 

utrikesfödda personer. Data har samlats in från kommuner, polis och myndigheter samt 

organisationer och kyrkor (Socialstyrelsen 2013: 7).  

 

Kartläggningen visar att de personer som lever i hemlöshet och som vistas i 

Sverige med stöd av EU:s fria rörlighet har sökt sig hit för att hitta arbete 

och försörjning. På grund av språksvårigheter och andra hinder har de svårt 

att få en förankring på den svenska arbetsmarknaden och detta innebär att 

de också har små möjligheter att finna något stabilt boende. Dessa personer 

lever med andra ord både i hemlöshet och utan försörjning. […] de 

utrikesfödda hemlösa [är inte] någon homogen grupp. (Socialstyrelsen 2013: 

7).  

 

Av utredningen har socialstyrelsen funnit att det finns begränsade möjligheter till hjälp från 

socialtjänst, på grund av tolkning av gällande regelverk (Socialstyrelsen 2013: 17). I ett avsnitt 

om det svenska regelverket är de dock tydliga med att redogöra för socialtjänstens ansvar. Att 

personer som vistas i Sverige ska behandlas i enlighet med socialtjänstlagen och att ansökan 

om bistånd för personer med hemvist utanför Sverige ska prövas i dess vistelseort. 

Kommunerna har ansvar för stöd till enskilda och således även att de får den hjälp de behöver 

(Socialstyrelsen 2013: 21). Många EU-migranter kan vilja undvika kontakt med svenska 

myndigheter på grundval av villkorad Rätt till fri rörlighet inom EU. Rätten till fri rörlighet 

beskrivs kunna inskränkas om en person inte klarar av sitt uppehälle eller kan försörja sin familj 

(Socialstyrelsen 2013: 26). I ett läge av att EU-migranter kringgår kontakt med svenska 

myndigheter har organisationer, med ben i kommun och ideell sektor, täckt behovet av stöd och 

hjälp (Socialstyrelsen 2013: 26).   

 

 

5.1.2 Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området, En 

vägledning (2014)  
 

Större delen av denna skrift ligger till grund för SKLs rekommendationer (se avsnittet nedan) 

till sina medlemsorganisationer. Det som är viktigt att betona är att det redan i förordet slås det 

fast att: ”Eftersom det i allt väsentligt saknas vägledande avgöranden på området från Högsta 

förvaltningsrätten och Migrationsöverdomstolen har ett flertal domar från kammarrätter tagits 

med i vägledningen.” (Socialstyrelsen 2014: 3). Det betyder att aktuell praxis kan komma att 

revideras.  
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Medborgare inom EU/EES, även de som inte är ekonomiskt aktiva, och har migrerat till ett 

annat land har rätt till hälso- och sjukvård. Förutsättningen är i normalfallet att de kan styrka 

att de omfattas av ett annat lands sociala trygghetssystem genom exempelvis det europeiska 

sjukförsäkringskortet. Alternativt att det finns tillgång till en privat heltäckande 

sjukvårdsförsäkring. Kravet beror på att personen inte ska bli en ekonomisk börda för 

vistelselandet (Socialstyrelsen 2014: 18-19). 

 

Noterbart är även att arbetstagarbegreppet inte följer den gängse modellen med kollektivavtal 

mellan arbetsmarknadens parter, utan det räcker i princip att sysselsättningen i vanliga fall 

förekommer på arbetsmarknaden och att det förekommer en ersättning för utfört arbete. 

Ersättningen kan dock vara så lite som mat och bostad, det vill säga att kravet på egen 

försörjning täcks (Socialstyrelsen 2014: 11).  

 

 

5.1.3 SKL – Rekommendationer till kommuner och landsting  
 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för 

regioner, landsting och kommuner. Ett av dess huvudområden är att fungera ”[...] som ett 

nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell 

rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.” 

(Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 1). SKL har publicerat Några juridiska frågor 

gällande utsatta EU-medborgare (2014) som är en översikt över aktuella regelverk som berör 

kommuner och landsting i förhållande till EU-medborgare som befinner sig i en utsatt position. 

Den är ett svar på att allt fler människor inom unionen nyttjat den fria rörligheten och att en del 

av dessa människor tigger för att klara sitt uppehälle. SKL lyfter fram ett antal punkter som de 

anser är relevanta för sina medlemmar:  

 

 Fri rörlighet inom EU – Är en av unionens grundprinciper. Den stipulerar att varje 

medborgare i EU har rätt att migrera och vara verksam inom unionen, och skyddas från 

diskriminering baserat på medborgarskap Denna princip har harmoniserats med svensk 

lagstiftning. Det innebär att en person med giltig identifikationshandling har rätt att 

vistas i Sverige i tre månader, dock kan vederbörande enligt socialtjänstlagen avvisas 

om denne är en börda för biståndssystemet. För personer som vill vistas längre tid krävs 

det att de har sin egen försörjning ordnad, samt för närstående där ett försörjningsansvar 

föreligger. Om det anses att chanserna till ett arbete är goda kan också uppehållsrätten 

förlängas. Det är försörjning på den reguljära marknaden som avses vilket inte omfattar 

till exempel svartarbete eller tiggeri (Sveriges Komunner och Landsting 2014: 1-2). 

 Socialtjänstlagen – ”Den som uppfyller kraven för uppehållsrätt och därmed har rätt 

att vistas i Sverige längre än tre månader har även rätt till likabehandling. Det innebär 

samma rättigheter och skyldigheter som övriga svenska medborgare [..] För personer 

som är ekonomiskt aktiva [..] ställer uppehållrätten (sic) inte krav på att de ska vara 

självförsörjande.” (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 2-3). Ansvaret vilar på 

hemkommunen.  De som inte uppfyller kraven för har endast rätt till akuta stöd om de 

tar kontakt med socialtjänst. Kommunen är ålagd att undersöka om behoven kan 

uppfyllas på annat sätt till exempel genom att kontakta aktuell beskickning för att se om 

de kan lösa deras medborgares situation. När barn är inblandade, och misstanke finns 

om att de far illa, föreligger ett särskilt ansvar vilket även inkluderar uppsökande 

verksamhet (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 2-3). 
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 Ambassaders ansvar - Ambassader hjälper i regel bara till med exempelvis 

reskostnader om någon närstående deponerar motsvarande kostnad i förväg (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2014: 3). 

 Kommunallagen – ”[…] Denna kompetensregel innebär att kommunen inte kan göra 

mer än vad som är stadgat i olika lagar, hur vällovligt syftet än kan tyckas. […] Det är 

förbjudet för en kommun att ge stöd till enskild, såvida inte någon lag gör det möjligt 

att ge stöd.” (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 3). 

Skriften bör betraktas som en komprimerad version av aktuell praxis, men man bör komma ihåg 

att den är utgiven av kommuner och landstings arbetsgivar- och intresseorganisation. Det 

medför att den bör betraktas som en partsinlaga om än en saklig sådan.  Speciellt som domarna 

som praxis bygger på inte prövats tillräckligt i de rättsliga instanserna.  

 

 

5.1.4 Enkät bland Sveriges kommuner om EU/EES-medborgare i akut 
hemlöshet  
 

205 av Sveriges totalt 290 kommuner har besvarat enkäten som genomfördes under våren 2014. 

Det ger ett bortfall på trettio procent. Att frågan inte har varit aktuell i kommunerna anges som 

en trolig anledning till den låga svarsfrekvensen. Av de som har deltagit i enkäten är frågorna 

som lyfts relevanta för knappt sjuttio kommuner, det vill säga att de haft kontakt med EU-

migranter i akut hemlöshet. Ungefär 35 procent av kommunerna har haft den här kontakten, 

varav nio procent (18 kommuner) har haft kontakt med elva personer eller fler (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2014: 7).   

 

Upplägget är pedagogiskt upplagt med en fråga som sen redovisas, oftast med både diagram 

och en förklarande text. Eventuella svagheter tas också upp samt internt bortfall. Vi tar upp ett 

urval baserat på det som är relevant för vårt syfte: 

 

”Har kommunen någon uppfattning om dessa EU/EES-medborgare i akut hemlöshet har 

tiggeri som sin viktigaste inkomstkälla?” (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 7). 

 

Bland de kommuner som haft kontakt med maximalt femtio stycken ur målgruppen fördelar sig 

jämnt mellan de tre alternativen: Alla, vissa och ingen uppfattning. Bland de åtta kommuner 

som haft kontakt med 51 eller fler ur målgruppen menar sju stycken att tiggeri är den 

huvudsakliga försörjningen (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 8).  

 

”Ingår barn under 18 år i gruppen?” (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 9). 

 

28 % (19 kommuner) uppger att det förhåller sig så. Det ger kommunerna, enligt 

socialtjänstlagen, ett ansvar att agera om barnens tillvaro ej är tillfredställande (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2014: 9).  

 

”Har kommunerna någon uppfattning om antalet EU/ESS-medborgare i akut hemlöshet 

ökat, minskat eller varit oförändrat sedan januari 2013?” (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2014: 9). 

 

59 procent av kommunerna anser att det ökat medan 23 procent inte kan bedöma det. För fjorton 

procent av kommunerna är antalet oförändrat och slutligen har det minskat i tre procent av de 

69 kommuner som besvarat frågan (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 9). 
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”Har kommunen erbjudit någon form av stöd och hjälp?” (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2014: 10). 

 

Det fördelar sig enligt följande: 

 

 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 10). 

 

”Ange fritt vad er kommun anser vara de viktigaste insatserna för att skapa en bättre 

situation för tiggarna och denna grupp av EU/EES-medborgare.” (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2014: 10). 

 

Denna öppna fråga besvarades av 34 kommuner. Två insatser fick betydligt fler svar än de 

övriga: ”Stöd till hemlandet/ESF-projekt” och ”Nationell samordning” (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2014: 10).  

 

 
5.2 Tiggeri i förhållande till den svenska välfärdsstaten  
 

Vår första forskningsfråga gick ut på att söka förstå företeelsen tiggeri i förhållande till den 

svenska välfärdsstaten. I intervjuerna frågade vi därför vad företeelsen är, vem som berörs, hur 

denne berörs och varför. Ett exempel på en intervjufråga är Vem är den typiske tiggaren? I ett 

första led sökte vi hur verksamma inom sjukvård och socialtjänst ser på tiggeri, deras 

professionella synvinkel. Sedan sökte vi hur de arbetar med företeelsen tiggeri. 

 

Under de tre intervjuer som vi genomförde med personer verksamma inom sjukvård och 

socialtjänst framhöll samtliga utom intervjuperson 1, i frågan om vem som är den typiske 

tiggaren, att de som tigger främst är rumänska romer. Intervjuperson 1 ringade inte in någon 

specifik etnisk grupp utan uttryckte sig försiktigt om att det är människor som kommer från 

öststater, företrädesvis från Rumänien. Hen påpekade även att det inte nödvändigtvis behöver 

vara människor med utländsk härkomst. Intervjuperson 1 vidareutvecklar sitt resonemang:  

 

[Öst-] Stater, exempelvis Rumänien. Eh, företrädesvis Rumänien. Eh, man 

kommer oftast, som vi har sett i alla fall i… familjer eller klaner, inte klaner 

men familjebildningar, eh, som söker sig hit. Eh, jag kan inte se nån, eh, 

organiserad, organiserad, brottslighet bakom…, […] När vi har haft samtal 
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med polisen, det förekommer säkert… sådär i.. men, eh, inte vad vi kan se., 

[…] Fattiga människor från öst… stater (Intervju 1). 

 

De andra intervjupersonerna framhöll huvudsakligen, som vi nämnde ovan, Rumänien som det 

land varifrån de flesta av tiggarna kommer, samt den etniska tillhörigheten rom i sin förståelse 

av vem som är den typiske tiggaren. Intervjuperson 3 som arbetar på individnivå mot vårt 

undersökningsområde gav många fylliga redogörelser för hur dessa, EU-migranter, uppfattar 

sin situation. Hen har mycket kontakt med berörda individer, ofta med hjälp av tolk, där 

situationen i Rumänien målas upp som ohållbar. Bland sådant som intervjuperson 3 fått höra 

av de som tigger och sökt hjälp framkommer bland annat rädsla för den rumänska staten. Hen 

beskriver deras position i Rumänien, när vi frågar om rätten till sjukvård via 

sjuvårdsförsäkringssystemet och det så kallade ”blå-kortet”, som att:  

 

[… De] Lever väldigt, väldigt långt utanför samhället i Rumänien. Det har 

ju knappt ett personnummer. Det har de kanske. Men de har ju inte haft 

möjlighet att söka vård i Rumänien heller. Så det skulle jag inte säga att 

någon har ett sånt. (Intervju 3) 

 

Jämfört med Ulla Beijers rapport (1999: 9) och 1999-års läge av vad tiggeri handlar om tycks 

det nu ha utvecklats till en företeelse med globala förtecken. Det är inte längre bara inhemska 

människor med missbruksproblematik, även om intervjuperson 1 påpekade att sådana också 

finns. Vad vi ovan fått redogjort är ett tecken på strukturell diskriminering liknande den som 

forskningsrapporten från europakommissionären för mänskliga rättigheter tar upp. För, som 

rapporten anger, tenderar EU-migranter att falla utanför sjukförsäkringssystemen 

(Commissioner of human rights 2012: 184-185).  

 

När vi frågar våra intervjupersoner vad de upplever är anledningen eller anledningarna till att 

människor hamnar i tiggeri svarar de enhälligt; fattigdom och diskriminering. Intervjuperson 2 

går så långt att hen säger att det är produkten av att vi vältrar oss i lyx, på andras bekostnad.  

 

Ja det är väl fattigdom, tror jag. Kanske… lite grann så är det väl så att om 

man någonstans i världen ska ha det bra, eh, väldigt bra som vi har det, så 

måste ju någonstans då inte va lika bra. Eh, det känns ju omöjligt annars, på 

något vis. Så, så, det är väl en följd av det kanske. Att vi, eh, ska gotta oss i 

lyx så, på andras bekostnad. Eum, jag tror det är ekonomiskt det tror jag. Jag 

tror inte man tigger av så mycket andra anledningar så. (Intervju 2). 

 

Som Zygmunt Bauman beskrev samhället är det skiktat i enlighet med konsumtionsestetik; 

konsumtionsnytta. Den fattige står för ett ”[…] moraliskt fördärv […]” (Bauman 1998: 59), de 

kanske rentav anklagas för att inte vilja arbeta. Bauman beskriver också att den materiella 

tryggheten som moderniteten tidigare erbjöd i form av full sysselsättning är borta, anställningar 

kännetecknas allt mer av osäkerhet. De som hamnar i utanförskap mister inte bara sin 

medborgerliga status enligt konsumtionsestetiken utan de förlorar även möjligheten till 

naturliga möten och social integration (Bauman 1998: 58-59). Att möta tiggeri som företeelse 

är att möta människor i onaturliga, asymmetriska, sammanhang som leder till social 

exkludering. Varför kan man fråga sig? Jo, för att de är beroende av människors goda vilja, 

välgörenhetens essens. 



  

25 

 

 

Sedan har vi redogörelser som nyanserar den ekonomiska faktorn. Intervjuperson 1 uttrycker 

sig till exempel om anledningen som att det är resultatet av en ”bristande välfärdspolitik” i 

hemlandet och intervjuperson 3 ger även en bild av att problemet är ett resultat av 

diskriminering: 

 

Dom här människorna har ju utsatts för diskriminering i hela Europa i liksom 

århundranden och [är] utanför arbetsmarknad och bostadsmarknad. Väldigt 

marginaliserade. Många av de som är här idag har ju tidigare arbetat en del 

i Spanien och Italien och länder närmare Rumänien. Spanien [har] alltså 

också haft en ekonomisk kris och hög arbetslöshet så då har man inte på 

samma sätt kunnat arbeta där- Och det har varit säsongsarbete med att 

plocka typ vindruvor kanske och sådana säsongsbetonade arbeten. Många 

liksom har tagit lån för att kunna köpa bostäder och sen har man kommit hit 

för att… Ja, extrem fattigdom skulle jag säga. Men många kommer ju hit, 

flera vi har pratat med, att de tror att det finns jobb här.  […] Många kommer 

ju hit i tron att få jobba [… och] när man förstår att det inte finns några, så 

hamnar man i tiggeri. […]. (Intervju 3). 

 

Precis som tidigare beskriver intervjuperson 3 att ekonomi skulle vara den bakomliggande 

faktorn, längre in i ovanstående citat. Hen hinner däremot poängtera, innan hen kommer fram 

till den punkten, att det är en effekt av marginalisering och diskriminering. 

Europakommissionärens forskningsrapport ligger i linje med intervjuperson 3:s utsaga om att 

det kan föreligga diskriminering. Att dessa människor befinner sig utanför arbets- och 

bostadsmarknaden (Commissioner of human rights 2012: 184-185). I kontrast till det som 

Bauman (1998: 58-59) menar om arbetsetiken, att det finns de som kanske inte vill arbeta och 

som blir skuldbelagda av den arbetsföra delen av befolkningen, menar intervjuperson 3 att de 

EU-migranter som hen träffat ger uttryck för det motsatta. De kommer hit i hopp om att få 

arbeta och tiggeri menar hen snarare är en produkt av att de inte får något arbete.  

 

Huruvida det finns arbetstillfällen för EU-migranter är en fråga för sig själv. Intervjuperson 3 

uttrycker en oro om att de kan bli utnyttjade på arbetsmarknaden och att det i förlängningen kan 

leda till social dumpning. Socialstyrelsens utredning om Hemlöshet bland utrikesfödda (2013: 

7) tar upp arbetsproblematiken och ger en lägesbeskrivning av deras möjligheter att konkurrera 

om jobben. Utredningen menar att de som kommer hit för att arbeta sällan finner det de sökt på 

den ordinarie arbetsmarknaden, detta delvis på grund av språkbarriärer. Bauman (1998: 40-45) 

menar att det ekonomiska systemet förändrats och numera är mindre arbetskraftsintensivt. Det 

har lett till en ökad konkurrens på arbetsmarknaden som pressat arbetsvillkoren nedåt. Ett 

tecken på den ökade konkurrensen (eller risk för) kan man finna i arbetstagarbegreppet 

(Socialstyrelsen 2014: 11) för medborgare inom EU/EES-området. Arbetstagarbegreppet säger 

att arbetsgivare inte behöver bry sig om avtalsenliga löner, utan det räcker att arbetsuppgifterna 

förekommer på arbetsmarknaden i normala fall och att försörjningskravet uppfylls. 

 

Sedan när vi går vidare till att fråga om hur våra intervjupersoner kommer i kontakt med vårt 

problemområde i deras dagliga verksamheter får vi olika svar. Gemensamt för dem är dock att 

de alla kommer i kontakt med tiggeri i det offentliga rummet. Intervjuperson 1 som arbetar i 

politiken förklarar att hen egentligen inte möter företeelsen direkt som arbetsverksam, däremot 

påpekar hen att hen möter det som privatperson varje dag. Intervjuperson 1 förklarar att hen 

sitter i beslutspositioner där bistånd till verksamheter som arbetar mot vårt problemområde. 
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Intervjuperson 2 som arbetar på ett landsting som sjukvårdsanställd menar precis som 

intervjuperson 1 att hen egentligen inte möter den aktuella gruppen som yrkesverksam. Hen 

menar att det är svårt att uttala sig om vad en person gör då den inte är i kontakt med sjukvården 

men medger att de i teorin skulle kunna ha med tiggare att göra då de behandlar asylsökande 

och eventuellt även papperslösa. Intervjuperson 3 arbetar med akutsjukvård, är politiskt 

engagerad samt har ett frivilligt engagemang vid sidan av redan nämnda sysslor. Hen möter 

vårt problemområde på individnivå, ser hur det förhåller sig och vad det handlar om för 

personer. Intervjuperson 4 som arbetar som tjänsteman på svenska kyrkan redogör för hur bland 

andra diakoner och präster bemöter tiggeri. Hen påpekar att kyrkan, tillsammans med flera 

andra kyrkor, bedriver eller syftar till att bedriva social verksamhet för den utsatta gruppen i 

form av boende. 

 

Huruvida det är ett problem för samhället att människor tigger ber sedan vi våra 

intervjupersoner att fundera omkring. Som tidigare får vi resonemang som drar åt det 

strukturella, ekonomiska, hållet. Att det handlar om fattigdom men också att det handlar om en 

exkludering, då man menar att svensk välfärd inte har utrymme att ta hand om dessa människor.  

 

Eh, ja alltså dels så sätter det naturligtvis en bild av ett samhälle. Eh, ser 

man… går du på stans gator och du ser tiggare så får du också en bild av, 

av, bild av ett samhälle naturligtvis. Det är ofta känslan att tiggare inte hör 

hemma här, att man ska inte behöva tigga i Sverige idag, det är den främsta 

känslan som förmedlas, i alla fall till mig av medborgare.. eh, och det är ju 

sant. Är du svensk medborgare så ska du inte behöva sitta och tigga på stans 

gator, eller vi har trygghetssystem för det. Men kommer du hit som EU-

migrant så tillhör du naturligtvis inte den, den eh, tillhör du inte den 

kategorin som får, eh, ingå i trygghetssystemet. […] (Intervju 1). 

 

Gøsta Esping-Andersen förklarar att det vid tiden omkring år 1990 fanns tre olika kluster av 

välfärdsregimer. De två första välfärdsregimerna fann han i anglosaxiska och tyskspråkiga 

länder likväl som Frankrike och Italien. Den tredje, och som är relevant för oss, återfanns i 

Skandinavien. Här hade socialförsäkringar och social service en generell inriktning mot 

individen (Esping-Andersen 1990: 28-29). I dags dato berör välfärdsinsatserna bara svenska 

medborgare eller de som uppfyller kraven för uppehållsrätt (Sveriges kommuner och landsting 

2014: 2-3). Som intervjuperson 1 säger faller många av de tiggande EU-migranterna utanför 

vårt trygghetssystem och gynnas inte av vår välfärd. Helena Holgersson (2011: 54) påpekar att 

medborgarskapet spelar en central roll för huruvida man ska anses få ta del av det svenska 

samhällets privilegier.  

 

Som intervjuperson 1 uttryckt sig tidigare härrör dessa människor, bland annat, från Rumänien. 

Vad forskningsrapporten Commisioner of human rights (2012: 184-185) klargjort är att den 

förmodade regim som dessa människor lämnar inte förmår, om ens omgärdar eller garanterar, 

dessa människors trygghet. I en situation där svensk välfärd inte heller förmår att bistå dessa 

människor i utsatthet, resulterar det i en exkludering ur den europeiska gemenskapen. 

 

I kontrast till problembilden stycket ovanför resonerar intervjuperson 2 om huruvida det kan 

anses vara ett problem. Hen återger i generella termer att allmänheten kan vara negativt inställd. 

Personligen tycker hen att tiggeri är ett problem, inte att tiggarna är det:  
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Ja... det är väl ett samhällsproblem att […] fenomenet finns i sig liksom att… 

[…] man ska behöva göra det. Liksom att hemlöshet eller sånt också är ett 

samhällsproblem, men eh, problem för samhället… man skulle kunna säga 

tänker jag, eh, nu är inte det här riktigt kanske mina åsikter men om man, 

[…] liksom tar den här diskussionen så skulle en grej kunna vara att folk 

kommer hit från andra länder, tigger och till exempel utnyttjar vårt 

sjukvårds, alltså såna saker, utnyttjar skattepengar som dom själva kanske 

inte bidrar till […]. Men jag tycker ju inte själv att det är ett problem […] 

(Intervju 2).  

 

Som vi tidigare nämnt säger Esping-Andersen (1990: 28-29) att kostnaderna för att bära upp 

det generella välfärdssystemet handlar om att minimera sociala problem och att optimera 

skatteintäkterna. Det görs främst genom att uppnå full sysselsättning på arbetsmarknaden och 

på så sätt öka skattebasen och minska de sociala transfereringarna. Vad intervjuperson 2 skildrar 

är åsikter om att välfärdsstaten utsätts för påfrestningar, en oro om att det urholkar systemet.  

 

Samtliga intervjupersoner menar att Sverige inte ensamt kan lösa EU-migranternas problem. 

De efterlyser transnationella lösningar på Europanivå, i en eller annan form. Problemet med 

tiggeri kan härröra i att vår tid är så pass präglad av globalisering att den stratifiering som 

numera blir är delvis på grund av de tidigare nationalstaternas eftermäle; att medborgarskapet 

är centralt i en globaliserad värld. Detta eftermäle försöker Beck (2012: 233) med begreppet 

”cosmopolitan moment” konfrontera genom att efterlysa transnationellt samarbete som lösning. 

Eftersom tiggeri handlar om strukturella skeenden som inte tar hänsyn till nationsgränser 

efterlyser man transnationellt samarbete för att möta utvecklingen.  

 

 

5.3 Betydelsen av praxis kring policy- och styrdokument 
 

Vi frågade våra intervjupersoner Upplever du dig hjälpt eller begränsad av policy och 

styrdokument? Varav nedanstående var svar vi fick. 

 

Intervjuperson 3 konstaterar att dessa dokument är till hjälp i arbetet, i många fall då lagen är 

svårtolkad. Av de fyra intervjuerna framhöll intervjuperson 1 socialtjänstlagen som 

huvudsakligt ramverk för arbetet. Hen påpekade även att det kan finnas hjälp att hämta från 

Sveriges Kommuner och Landsting, att de utarbetat riktlinjer för hur man ska förhålla sig:  

 

Eh, om man […] har tydliga riktlinjer tydlig policy för dom frågor som vi 

hanterar, även denna fråga, eh. Socialstyrelsen […] har ju riktlinjer och 

policy på […] och ansvaret för en kommun när det gäller 

socialtjänstlagen.”(Intervju 1), ”[…] dessutom så kan det har vi… 

kommunen har ju också ett ansvar för akuta insatser, eh, enligt 

socialtjänstlagen. Är det så att människor inom kommunens gränser far illa 

akut så har vi ett ansvar. Eh, och det är naturligtvis ett, eh, ett problem för 

samhället, eller vad man säger… (Intervju 1). 

 

Aktuella förhållningssätt kan komma att revideras. Som vi i genomgången av praxis i relevanta 

dokument påpekade så finns det inga vägledande domar i högsta instans (Socialstyrelsen 2014: 

3). I socialstyrelsens kartläggning av hemlöshet bland utrikesfödda personer framgick ansvaret 
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genom socialtjänstlagen. Att de som vistas i Sverige har rätt till likabehandling och prövning i 

vistelsekommunen. Om de inte uppfyller kraven för uppehållsrätt blir det dock svårt att erhålla 

någon hjälp (Socialstyrelsen 2013: 21-22). Många EU-migranter undviker att söka hjälp från 

svenska myndigheter på grund av den villkorade fria rörligheten inom EU som kräver att man 

uppfyller krav på försörjning och sjukförsäkring (Socialstyrelsen 2013: 26). 

 

Intervjuperson 2 svarar indirekt kring praxis att:  

 

[…] Eum, och där har ju landstinget beslutat, jag vet inte om det är på 

riksnivå till och med att, från om det var i somras nu så skulle, papperslösa 

ha rätt till samma vård som, i alla fall akutvård, som vem som helst 

egentligen. (Intervju 2).  

 

Precis som tidigare menar intervjuperson 2 att den hälso- och sjukvårssökandes sysselsättning 

för hen är odefinierad och att tiggare hypotetiskt sett kan tillhöra en av de grupper som 

landstinget beslutat att hjälpa, exempelvis papperslösa och asylsökande. Som socialstyrelsen 

beskrev det, rätt till hälso- och sjukvård har medborgare inom EU/EES-området 

(Socialstyrelsen 2014: 18-19). Problemet för många av EU-migranterna kan emellertid vara att 

de saknar det ”blåa kortet” och tenderar att falla utanför trygghetssystemet (Commissioner of 

human rights 2012: 184-185). Frågan om det ”blåa kortet” återkommer nedan. 

 

Intervjuperson 3 redogör för hur det sett ut på en akutmottagning: 

 

Nu har jag nog mest vart och rotat i sjukvård, alltså rätt till vård. Och där 

har vi fått fram, alltså jag jobbar ju på akuten också. Där har det vart från 

början, inte nu heller egentligen, egentligen inte varit några diskussioner hos 

personalen för vi har inte haft de här människorna som har kommit. Det har 

inte varit några som sökt vård så har vi inte diskuterat. Och när jag har frågat 

mina närmsta chefer har jag fått lite olika besked. […] Pratat lite med 

sekreterarna, när de kommer till akuten är det oftast sekreterarna som har 

det administrativa med räkningar, med eu-kort och allt det där. (Intervju 3). 

 

Även här påpekas betydelsen av att omgärdas av rätten till hälso- och sjukvård inom EU/EES 

(Socialstyrelsen 2014: 18-19). Huruvida de EU-migranter som intervjuperson 3 träffat ingår i 

detta system framgår inte av denna utsaga, men nedan nyanseras problematiken vidare: 

 

Så då har jag frågat om vad de har fått för några direktiv och om de känner 

till liksom. Och de har sagt att dom har fått att de ska kunna visa eu-kort, och 

annars ska de få de en hög räkning. Nu får vi väl se för nu har de sagt att de 

kan riva den här räkningen för det är ingenting som kommer följas upp. […]. 

[…] vi [har] fått besked ganska tydligt att de här personerna kan gå som 

papperslösa och då blir det ju subventionerad vård och då är det ju [… en 

summa] för ett sjukvårdsbesök. Och om man kräver dom på legitimation så 

behöver de inte visa legitimation säger den här personen i regionen. […] Det 

handlar ju mycket om att, tänker jag, nu vi har fått ett dokument skriftligt nu 

också för vi har i [… ett politiskt parti] i regionen har ställt en interpellation 

och där vi har fått ett skriftligt svar. Det dokumentet tror jag kan hjälpa lite 
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att sprida informationen. För mig kan det hjälpa att sprida informationen på 

min arbetsplats. Jag tycker nog att det är skönt att ha ett dokument att visa 

för jag har nog inte riktigt kunnat argumentera för det här innan. (Intervju 

3).  

 

Alltså, intervjuperson 3 som arbetar inom sjukvårdssystemet återger komplexiteten i 

hanteringen av dessa personer. Här blir det tydligt hur det i praktiken är viktigt med policy- och 

styrdokument för att minska godtyckligheten. En del av lösningen i hanteringen av EU-

migranter som inte vill ge sig till känna har varit att låta de slippa uppvisa identitetshandlingar.   

 

Sekreterarna har ju varit… Dom har ju inte velat. För det har varit några 

fall. Då har varken jag varit på jobbet eller följt med. Men andra [personer 

i ett nätverk för EU-migranter] har följt med till akuten och behövt ha ganska 

långa, jobbiga och otrevliga diskussioner med personalen i receptionen. När 

jag har pratat med sekreterarna efteråt så har inte de vågat göra någonting 

eftersom de har haft direktiv, eller vad de tror är riktigt liksom och inte vågat 

göra på något annat sätt. (Intervju 3). 

 

På ett basalt plan behövs policy- och styrdokument för att verksamheten ska fungera och för att 

praxis ska kunna tillämpas i praktiken. Verksamheten genomsyras av handlingsdirektiv och 

frågan om huruvida de är till hjälp kan ifrågasättas. Vid tillfällen då osäkerhet råder och 

meningsskiljaktigheter går att urskilja finns risk att människor faller mellan stolarna.  

 

 

5.4 Civilsamhällets sociala insatser  
 

Ett genomgående inslag i våra intervjuer är att samtliga menar att civilsamhället egentligen tar 

det största ansvaret gällande tiggeri i dagsläget. De flesta vänder frågan till hur man ska påverka 

istället och då kommer ofta europaparlamentet och riksdagen på tal, som vi ska se i citatet från 

intervju 4 nedan. Innan intervjuperson 4 kommer fram till detta resonemang uttrycker hen att 

”[…] känslomässigt så känns det som att så kan det inte alls vara, utan det måste vara typ det 

civila samhället som, som gör dom här akuta insatserna”(Intervju 4), om vem som har ansvaret. 

Nedan om en övergripande roll:  

 

Mm, då tänker jag att det är svårt på ett lokalt plan att påverka EU-

parlamentet… så att där tänker jag att det måste bara ske på typ eh, statens 

nivå, eller statligt så… för det blir så svårt i det här för om vi säger att... eh, 

civilsamhället i ett län eller i en region skulle visa sig vara jättebarmhärtiga 

och hjälpa alla, då skulle det liksom bli som att det blir ojämnt i landet och 

det är också hemskt i sig. (Intervju 4). 

 

Återigen eftersträvas transnationella lösningar likt Ulrich Becks tankar om ”cosmopolitan 

moment” (Beck 2012: 233). Citatet rör även svensk hantering av problematiken. Att det finns 

tolkningsutrymme i socialtjänstlagen är ju något som bland annat Ulla Beijer (1999: 133) 

understryker. Socialstyrelsen menade sedan även att biståndsprövningar är något som sker 

individuellt inom Sveriges kommuner (Socialstyrelsen 2013: 21). Till stöd för den som skulle 
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vilja göra något för de som tigger säger intervjuperson 1 att det går bra för det ”civila samhället” 

att komma in med en ansökan till kommunen: 

 

[…] eh, det var så att, och det har vi ju försökt säga till civila samhället 

också, kommer man in med en ansökan […] kommer vi ju också att hantera 

den. Så detta var ju ett initiativ från kyrkorna. Som inkom med en ansökan, 

eh, och vi beviljade den tre dagar senare. Eller delar av den, ska man nog 

säga, […]. Eh, sen kommer vi att testa det beslut här i, [… dagarna], i vår 

programnämnd då. Eh, men beslut är taget i föreningsutskottet och det var 

enhetligt över alla partilinjer, nu sitter där bara sju partier. (Intervju 1) 

 

Vad intervjuperson 1 tidigare sagt är att de EU-migranter som kommer till Sverige inte ingår i 

det trygghetssystem som finns här. Att de är utsatta i många avseenden är också något som vi 

fått återberättat för oss. Men med ovanstående citat skildrar intervjuperson 1 att när 

socialtjänstens räckvidd inte räcker till för att ombesörja EU-migranter finns det andra vägar att 

gå. Vägar som kringgår praxis i kommunal- och socialtjänstlagen och som verkar gå ut på att 

förskjuta en del av ansvaret om EU-migranter till civilsamhället. 

 

För att vara tydliga, kommunallagen fungerar som kompetensregel och reglerar kommunens 

ansvar i paritet med andra lagar. Kommuner kan således inte ge stöd i enskilda fall så länge det 

inte uppmanas av någon annan lag (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 3). 

Socialtjänstlagen föreskriver att personer med uppehållsrätt i Sverige har rätt till 

likabehandling, de ska ha samma rättigheter och skyldigheter som personer med svenskt 

medborgarskap (Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 2-3). Förskjutningen från 

socialtjänst till civilsamhälle är en aning komplex men vi har ovan redovisat handlingsutrymmet 

utifrån lagrum. Huruvida EU-migranter tar kontakt med svenska myndigheter är däremot en 

annan fråga som vi behandlat tillsammans med, rädslan för, rätten till fri rörlighet inom EU 

(Socialstyrelsen 2013: 26). I delen som behandlar praxis har vi tidigare presenterat ett diagram 

över kommuners stöd och hjälp till EU-migranter.  

 

 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2014: 10). 

 

Vilken form av stöd och hjälp som kommuner har erbjudit framgår av diagrammet. Det sista 

svarsalternativet inkluderar insatser som stöd till civilsamhället (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2014: 10).   

 

När kommunpolitiken ger civilsamhället pengar för att starta ett akutboende är Roger Smiths 

Castells, Power and Social Work (2012) konceptuellt användbar för att analysera 

maktfördelning och dynamik i flödet i det nätverk som skapas. Intervjuperson 1 visar att ett sätt 

att komma runt lagstiftningens begränsningar är att ge pengar till civilsamhället för att sådana 
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organisationer eller sammanslutningar ska stå som utförare för akutboendet. Det är ett sätt att 

utnyttja sin ”network power” genom att materiellt bistå med pengar så kan de kontrollera och 

förändra flödet i nätverket. Boendet riktar sig till EU-migranter och ”networked power” är det 

relationella maktförhållandet som reglerar vem som har tillträde till boendet. Själva boendet 

och de regler som gäller för att vistas där kan i viss mån ses som ”networking power”. Det är 

det aktiva systemet för att kommunicera ut förhållningsregler inom nätverket och på så sätt 

skapa maktrelationer (Castells 2012: 1548-1549).  

 

I det närmaste citatet några stycken upp urskiljer intervjuperson 1 alltså kyrkorna som civila 

initiativtagare. Frågan om var gränsen går mellan statliga insatser och civilsamhällets ansvar 

kvarstår som något diffus. Intervjuperson 4 som arbetar i Svenska kyrkan medger att de fått 

stöd för att bedriva en akutinsats, i form av ett boende: 

 

[…] jag tror bara att det är en akutinsats: ”vad ska vi göra för att folk inte 

dör i vinter, […] (Intervju 4).  

 

Vad som framgår av citatet är alltså att insatsen mer eller mindre tvingats fram på grund av 

vädrets makter (kyla). Under vår intervju med intervjuperson 3 som arbetar inom 

akutsjukvården säger hen att hen är del av ett nätverk som sjukvårdskunnig, närmare bestämt 

som sjuksköterska.  

 

[…] Vi har en hemlig mottagning, varje måndag mellan 6 och 8. [ohörbart] 

Där har jag varit och sen har jag också vart i den här sjukvårdsgruppen, som 

då består av sjukvårdspersonal, har vi delat upp lägrena mellan oss. Jag är 

med och ansvarar för [ohörbart]-lägret. Initialt handlar det om att vi ville få 

en bild av läget. Vad det fanns för ohälsoproblem inom vårt läger så att säga 

och sprida information om att vi fanns. Så där har vi varit några gånger som 

uppsökande verksamhet för att dels prata med de boende och dels informera 

om att den här mottagningen finns. Nu har vi haft mottagningen jag tror det 

är tre måndagar, möjligtvis fyra. Då har vi försökt att åka till vårt läger 

innan, med en bil för att kunna köra personer som behövt träffa en läkare. 

(Intervju 3). 

 

Intervjuperson 3 berättar för oss om hur verksamheten bedrivs, att den är ganska spartansk och 

att ”[… de] samlat lite läkemedel. Vissa personer har lämnat in läkemedel som… man kanske 

har en antibiotikakur man inte använt eller man har medicin som man har liggande hemma. Och 

sen vi som jobbar inom vården har tagit lite sånt som utgångna läkemedel som ska 

kasseras.”(Intervju 3). Mot slutet av intervju 3 summerar vi intervjuperson 3:s verksamhet 

beskrivs då som gerillasjukvård, varpå hen svarar:  

 

Jaa [hjärtligt skratt] Jo men lite så. Det är ju hemligt. Det är väl egentligen 

inte helt enligt hälso- och sjukvårdslagen heller. Det är väl främst att man 

måste journalföra. Det är ju inget jag pratar högt om direkt. (Intervju 3).  

 

Det här är ett exempel på vad Roger Smith (2012: 1549) kallar ”network-making power”, det 

vill säga att nya nätverk med nytt innehåll skapas för att lyfta specifika grupper. I det här fallet 
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handlar det om att intervjuperson 3 är del av en uppsökande verksamhet som syftar till att ge 

adekvat sjukvård till EU-migranter i sin mottagning. Intervjuperson 3 berättade att deras 

verksamhet hjälpt EU-migranter som behövde kontakt med svensk hälso- och sjukvård.  

 

Nätverket som intervjuperson 3 tillhör kom till som en reaktion på att man uppfattade att 

samhället inte tog något socialt ansvar för EU-migranterna i deras hemstad. Intervjuperson 3 

skildrar nätverkets framväxt som ett resultat av ett initiativ på social medier som vann gensvar 

när det fångade stämningar som återfanns i olika diskussioner. Nätverket har en platt 

organisationsstruktur och det praktiska arbetet sker i olika arbetsgrupper med olika inriktning. 

Större beslut fattas på stormöten. Intervjuperson 3 är, som tidigare nämnts, med i den 

arbetsgrupp som arbetar med sjukvård riktat mot EU-migranter.  

 

Avslutningsvis vill vi i vår analys lyfta fram Manuel Castells syn att nya sociala rörelser kan 

vitalisera och ge nya impulser till modernitetens institutioner inom politiken och civilsamhället 

(Castells 2002: 367-369). Det är lätt att samhälleliga processer framtår som något som sker 

automagiskt och att det inte finns något handlingsutrymme för aktörer att åstadkomma 

förändring eller motarbeta samhällsprocesser. Intervjuperson 1, 3 och 4 visar att stat och 

civilsamhälle kan samarbeta. Intervjuperson 3 är ett levande bevis på att nätverket hen är aktiv 

i har påverkat politiken på flera sätt än att de ”bara” lyfta en utsatt grupp genom sin 

”gerillasjukvård”. Dels genom att företeelsen tiggeri fått genomslag i lokalpolitiken samt att en 

interpellation ställts för att reda ut vad som gäller vid akutsjukvård och på så sätt ge stöd åt 

vårdpersonalen när EU-migranter utan det europeiska sjukvårdsförsäkringskortet besöker 

akutmottagningen.   

 

6. Slutsatser och diskussion 
 

I utredningen av vår första punkt sökte vi professionella uppfattningar om företeelsen tiggeri. 

Hur man inom sjukvård och socialtjänst arbetar mot det. Intervjuutsagorna speglar att 

handlingsutrymmet mot företeelsen inte alltid är så genomtänkt, ofta väldigt komplext. Hur 

företeelsen ska tolkas var dock alla överens om; som ett fattigdoms- och 

diskrimineringsproblem med globala förtecken.  

 

När det gäller handlingsutrymmet var socialtjänstlagen ofta åberopad från socialtjänsthåll. 

Intervjuperson 1 menade att de EU-migranter som kommer till Sverige inte omgärdas av det 

svenska trygghetssystemet. Hen påpekade dock att det fanns möjligheter till akutinsatser. Från 

sjukvården beskrevs förhållningssätt mot mer generella kategorier som exempelvis 

”papperslösa”. Att landstinget utarbetat ett förhållningssätt som gör att de ska kunna söka vård 

utan att röja sin identitet och riskera att bli hemskickade. Hypotetiskt förklarade intervjuperson 

2 att tiggare kunde vara en del av statistiken bakom kategorin ”papperslös”. 

 

Vårt andra delmål och område för utredning var att undersöka på vilket sätt praxis kan ha 

betydelse för och användas i statliga välfärdsinstitutioner. Här fick vi till svar att de verksamma 

inom sjukvård och socialtjänst känner sig hjälpta av arbetsdokument. Som tidigare nämnts 

åberopade vår intervjuperson härrörande i socialtjänst ofta socialtjänstlagen. De kunde även ta 

Sveriges Kommuner och Landsting till hjälp om frågetecken i arbete skulle uppstå. Sjukvården 

följde också utarbetade dokument, och som vi såg i en utsaga från intervju 3 var det inte alltid 

helt utan friktion. Sedan var socialtjänstlagens räckvidd svår att beräkna, lagen föreskriver å 

ena sidan likabehandling av utlandsfödda med uppehållsrätt men huruvida hjälpen når fram var 
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en annan fråga. För, samtidigt som socialtjänstlagen föreskriver likabehandling och rätt till 

biståndsprövning fanns det indikationer på att den fria rörligheten inom EU var villkorad, varför 

det diskuterades huruvida EU-migranter uppsöker svenska myndigheter när de är i behov av 

hjälp. I ett läge av att svenska myndigheter saknar förmåga att angripa problemet och hjälpa 

EU-migranter kunde man kringgå praxis genom att ge utrymme för insatser i civilsamhället.  

 

Det tredje delmålet gick ut på att utreda civilsamhällets sociala insatser, hur kan dessa förstås. 

Att civilsamhället tar ansvar för EU-migranter fick vi svar på. En av insatserna som 

civilsamhället, och specifikt kyrkor, gör är att starta upp och syftar till att driva ett akutboende 

efter vinterkylans intåg. Detta var delvis möjligt på grund av att kommunen tillsköt medel för 

att bedriva det. En annan insats som pågår i civilsamhället är, som vi benämnde det, 

”gerillasjukvård”. En insats som ger EU-migranter möjlighet att få adekvat hälso- och sjukvård 

utan att behöva uppvisa identitetshandlingar. För att de på så vis inte ska behöva oroa sig för 

att bli hemskickade. De insatser som civilsamhället gör kontrasterar vad staten mäktar med. Där 

myndigheter många gånger tar det huvudsakliga sociala ansvaret för individer brukar 

varningsklockorna ringa först när funktioner faller över till andra instanser. I den tid som vi 

finns i och där globaliseringen dagligen gör sig påmind blir tidigare nationalstaters eftermäle 

tydligt, även välfärdsstrukturer på nedgång lämnar spår efter sig.      

 

Tiggeriet är en rejäl injektion kontrastvätska i samhällskroppen. Röntgenplåtarna visar på två 

tydliga anomalier. Den första är att tiggare som använder sig av den fria rörligheten indikerar 

var i Europa fattigdom och strukturell diskriminering är som värst. Den andra är att 

civilsamhällets sociala insatser indikerar var välfärdssamhällets skyddsnät brister.  

 

 

6.1 Egna reflektioner och fortsatt forskning  
 

Vårt misslyckade försök att utföra en systematisk litteraturgenomgång visar att behovet av 

forskning på området är stort. Det är av stor betydelse att framtida forskning tar fasta på 

förändringar i vår omvärld och anpassar metodologin till de nya förutsättningarna. Studier bör 

ha ambitionen att inte begränsa sig till nationalstaten utan ha ambitionen att fånga de globala 

processer som påverkar lokala förhållanden. Antalet områden där vi ser ett behov av nya 

infallsvinklar och teorier är många.  

 

En början skulle kunna vara en longitudinell inventering av hur det ser ut runtom i landet. 

Undersöka vad statens olika sektorer gör och hur det görs, samt vad det har fått för effekt. 

Civilsamhällets heterogena samling av frivilligorganisationer och sociala rörelser är också 

intressanta att studera eftersom de ofta tar vid i det vakuum där praxis kring traditionella 

behovsprövade insatser inte finns. De kan säkert ofta ge bättre empiri än kommunala politiker 

och tjänstemän som har praxis och policy- och styrdokument att förhålla sig till och därmed 

vanligtvis inte har någon uppsökande verksamhet. Det vore även intressant att närmare studera 

de platser, och dess möjligheter och begränsningar, som EU-migranter sökt sig ifrån.  

 

Esping-Andersen typologi skulle kunna ligga till grund för ny forskning om välfärdsstaterna. 

Hur det egentligen ser ut på det området känns oklart. Mycket av det som vi fann är i alla fall 

mer eller mindre utdaterade berättelser om hur det en gång var. Att studera historien är dock en 

förutsättning för att förstå de historiska krafter och händelser som påverkar välfärdsstatens 

livslopp.  
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Det finns alltid en risk att kunskapsproduktion, som har eller indirekt har människor som 

studieobjekt, kan stigmatisera en redan utsatt grupp. Att bara beskriva ser vi som meningslöst. 

Därför bör forskningen långsiktigt och ödmjukt ha ambitionen att få till stånd förändrade 

strukturer på makronivå eller att målsättningen är att det mynnar ut i evidensbaserade sociala 

insatser på basnivå.  
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Bilaga 1 – intervjuer 
 

Intervju: Verksamhet: Datum: 

Intervjuperson 1 Politiskt verksam, 

socialnämnd 

2014-12-01 

Intervjuperson 2 Landstingspersonal, 

sjukvård 

2014-12-05 

Intervjuperson 3 Landstingspersonal, 

akutsjukvård, samt 

frivilligengagemang i 

civilsamhället 

2014-12-10 

Intervjuperson 4 Civilsamhället, 

Frivilligorganisation, 

Svenska kyrkan 

2014-12-08 

 

  



  

 

 

Bilaga 2 – intervjuguide 
 

Som vi beskrev i metodkapitlet har tillvägagångssättet för våra intervjuer varit 

semistrukturerad. Nedan följer exempel på frågor som vi ställt till intervjupersoner.   

 

Intervjupersonen informeras om de forskningsetiska principer (informations-, samtyckes, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet) vi tillämpar.  IP tillfrågas om sitt godkännande för 

ljudinspelning av intervjun.  

1. Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte.”  

2. Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.”  

3. Konfidentialitetskravet: ” Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” 

 

Vilken organisation/organisationer tillhör du? 

Beskriv dina arbetsuppgifter! 

Hur länge har du arbetet med det här? 

 

Hur kommer ni i kontakt med människor som tigger? 

Vad anser ni om företeelsen tiggeri? 

Vem är den ”typiske tiggaren”? (Har den bilden förändrats?) 

Vad upplever du är anledningen/anledningarna till att människor hamnar i tiggeri? 

 

På vilket sätt kan det vara ett problem för samhället att människor tigger? 

Hur bör samhället förhålla sig till människor som tigger? 

- Vad i så fall bör samhället göra?  

- Vilka aktörer är det som kan göra något för de människor som tigger? 

- Upplever du dig hjälpt eller begränsad av policy- och styrdokument? 

 * Hur då? 

 * Bör lagstiftningen ändras? 

- Samarbetar du, eller din organisation, med någon annan aktör i de här frågorna? 

- Hur går diskussionerna i er organisation? 

Vad bidrar samhället med för hjälp till de människor som tigger idag? 

 * Hur? 

 * När barn är inblandade? 

 * Hur dras gränsen mellan frivilligorganisationer och statliga insatser? 

 * Har de som berörs något att säga till om? 

Vad finns det för kartläggning eller forskning att luta sig på?  

 

Hur ser ni på den mediala bilden av människor som tigger? 

- Hur skiljer sig er bild? 

 

Övriga frågor!? 

Något att tillägga eller om du vill trycka på något som är extra viktigt av det som sagts? 


