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Förord 

 

Efter en intensiv tid av arbete har vi slutligen nått vägs ände. Det har varit otroligt lärorikt och 

intressant att genomföra denna uppsats. Stundvis har det varit krävande och frustrerande men 

med facit i hand är vi oerhört stolta och nöjda över det vi åstadkommit.  

Vi vill tacka alla vänliga själar som ställt upp och tagit sig tid till att svara på vår 

enkätundersökning, variationen i era svar har bidragit till många intressanta diskussioner. 

Tack till er som vi fick lov att intervjua, och ni andra som informerat oss om era 

verksamheter, utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

 

Vi vill även passa på att tacka personerna i vår närhet som stöttat och bidragit med sitt 

kunnande samt ett extra tack till de som korrekturläst vår uppsats. 

 

Slutligen ett stort tack till Högskolan i Kristianstad och vår handledare Hans Knutagård. 

 

 

 

 

Tara och Wictor  

Kristianstad 2013 
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Abstract 

Begging as a phenomenon has again become a hot topic of debate both in the public and the 

media. Actions have been discussed and motions have been given to social authorities in the 

country. During the last two years people from other parts of Europe who engage in street 

begging have been seen on the streets of Kristianstad. 

The purpose of this paper is to find out the individuals, certain authorities and other 

participants experiences of people begging in public places in Kristianstad. We have used a 

combination of qualitative, quantitative and literature review method and we have a social 

constructionist perspective as a basis. The participants and authorities we have included in the 

study are the police, the social services, security guards, a shop owner and two other 

assistance agencies. Interviews have been carried out with participants and authorities, and a 

survey has been done by individuals. A series of articles and history books have been 

reviewed since the begging is a historical phenomenon as well as a contemporary. 

The results show a clear division into two camps regarding experiences and opinions about 

street beggars and begging as a phenomenon. The majority expresses dissatisfaction and many 

propose measures and actions. 

Our final discussion is marked by our own thoughts and values that emerged during the work, 

which we tried to moderate through the rest of the essay. 

 

Keywords: Street beggars, street begging, beggar, begging, authorities view, public 

experiences, organized begging, social constructionism, the gift, the presentation of self in 

everyday life, labeling theory 
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Sammanfattning 

Tiggeri som fenomen har på nytt blivit ett hett ämne för debatt både för allmänhet och i 

media. Åtgärder har diskuterats och motioner om förbud lämnas till socialnämnder i landet. 

I Kristianstad har det under de senaste två åren kommit personer hit från andra delar av 

Europa som ägnar sig åt gatutiggeri. 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på privatpersoners, vissa myndigheters och andra 

aktörers uppfattning av personer som tigger på offentlig plats i Kristianstad. Vi har använt oss 

av en kombination av kvalitativ, kvantitativ och litteraturstudie som metod och vi har ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv som grund. De aktörer och myndigheter vi tagit med i 

undersökningen är polis, socialtjänst, vakter, butiksägare och två andra biståndsverksamheter.  

Intervjuer har gjorts med aktörerna och myndigheterna och en enkätundersökning har gjorts 

med privatpersoner. En rad artiklar och historieböcker har gåtts igenom då tiggeri ju är ett 

historiskt fenomen såväl som ett nutida. 

Resultatet visar på en klar uppdelning i två läger gällande uppfattningar och åsikter om 

gatutiggare och tiggeri som fenomen. Majoriteten uttrycker ett missnöje och många föreslår 

åtgärder och insatser.  

Vår slutdiskussion präglas av våra egna tankar och värderingar som framkommit under 

arbetets gång, vilka vi försökt tona ner i resten av uppsatsen.  

 

Nyckelord: Gatutiggare, gatutiggeri, tiggare, tiggeri, bettleri, myndigheters syn, allmänhetens 

uppfattning, organiserat tiggeri, social konstruktionism, gåvan, rollteori, stämplingsteori.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Fenomenet tiggeri är välkänt och utbrett. Det har en lång historisk och kulturell bakgrund 

såväl i Sverige som utomlands, och de flesta människor känner till det eller har stött på det. 

I Sverige har det sedan ett par år tillbaka skett en ny ökning av tiggare på våra gator och torg, 

(Svt, 2012 och tv4, 2012) och fenomenet väcker både debatter och fördomar.   

Vår förförståelse var att många människor har en åsikt om tiggare och vad en borde göra med 

dessa.  Vad är egentligen orsaken till att människor som tigger väcker så starka känslor bland 

folk? (Beijer, 1999)  

 

Det finns ingen lag i Sverige som förbjuder enskilda människor att tigga. Däremot kan varje 

enskild kommun lagstifta i sin ordningsstadga om ordningsregler och allmänna regler som 

gäller för alla som vistas i den enskilda kommunen. Detta kan ske genom att politiker som 

representerar en väljargrupp föreslår något eller skriver en motion. I Kristianstad har 

Sverigedemokraterna skickat in en motion om att förbjuda bettleri (tiggeri) i centrala 

Kristianstad och Åhus (Sverigedemokraterna, 2012 ). Tjänsteutlåtandet angående denna 

motion blev offentlig den 16 maj 2013 och vi har tagit del av den och använt den som en del 

av vår insamlade data (se bilaga 5). Sveriges justitieminister Beatrice Ask lade fram ett 

nationellt förslag i december 2012 om att förbjuda organiserat tiggeri med motiveringen att 

hon vill komma åt de grupper som hon menar organiserar tiggeriet (Svt, 2012).  

Artiklar florerar i tidningar om att det sitter människor i exempelvis Rumänien och tjänar 

miljoner på tiggandet. Utifrån vad media beskriver så är det oftast romer som representerar 

tiggarna i Sverige (Metro, 2009). Men spannet från enskild tiggare till organiserad brottslighet 

är stort och vi upplever att det finns olika grader av fenomenet med olika uppfattning och 

utsagor där till. Hela debatten väckte ett intresse att ta reda på mer om fenomenet tiggeri i vår 

nutid och hur det förhåller sig till socialt arbete. Vi själva som är bosatta i Kristianstad sedan 

ett par år tillbaka har märkt en klar ökning av antalet gatutiggare i innerstaden. Ulla Beijer 

skriver i sin rapport Tiggeri - ett nygammalt fenomen från 1999 att inställningen till tiggeri är 



   
   Tara Mahfoudh & Wictor Gradner 

  Socionomprogrammet HKR 
  Våren 2013 

 

2 
 

uppdelad i två läger. Dels de som har accepterat fenomenet och tycker att det är ett resultat av 

dålig ekonomi och arbetslöshet, och som föredrar att folk tigger snarare än att de begår brott. 

Dels finns det de som är emot tiggeriet som ser ett resultat av dålig socialpolitik och som 

anser att Sverige med ett utvecklat socialt skyddsnät inte ska behöva ha folk som tigger för sin 

överlevnad. De menar också att tiggeriet kan ha koppling till organiserad brottslighet.    

 

1.1.1 Fattigdom i Sverige 

 

Sociala kategorier har i princip alltid funnits i vårt samhälle även om de uppstått på olika sätt. 

En gemensam faktor är således att personer med makt, inflytande eller auktoritet kategoriserar 

eller gör en språklig betydelseförändring utifrån ”utsidan”, alltså oberoende av huruvida den 

enskilde känner samhörighet till kategorin eller inte (Nilsson, 2003).  

 

Charles Tilly skriver i sin bok beständig ojämlikhet om bland annat kategorier. Tillys 

definition är en grupp människor som har gemensamt att de skiljer sig från och förbinder sig 

med en annan grupp människor. Kategorin är alltså det som förenar personer som är lika eller 

som har något gemensamt, och det som skiljer ut andra från gruppen samt definierar 

relationen mellan de båda grupperna (Tilly, 2000). Genom kategorisering skapar vi normer för 

hur folk ska vara, bete sig, agera och interagera i vårt samhälle, och detta kan ses som en form 

av maktutövning som i sin tur medför sociala konsekvenser (Nilsson, 2003). Nilsson menar 

även att om en någon gång blivit stämplad, låt säga som ”lösdrivare” eller ”fattig”, finns 

risken att en blir socialt exkluderad. Dock skriver Knutagård i sin bok ”Skälens fångar” om 

kategorisering som ett slags skydd eller inkludering. Kategoriseringen används ofta för att 

rättfärdiga ett beteende eller en situation som avviker från normen (Knutagård, 2009).  

 

FN skiljer i sin definition av fattigdom på absolut och relativ fattigdom. Den absoluta 

fattigdomen innebär att grundläggande behov såsom mat, husrum, kläder och primära 

hälsovårdsmöjligheter inte kan tillgodoses. Med andra ord lever en i en osäker tillvaro utan 

valmöjligheter. Med relativ fattigdom menar FN att en i förhållande till sitt samhälle och sina 

medmänniskor är fattig genom att kanske ha en lägre levnadsstandard men att de 

grundläggande behoven för överlevnad är uppfyllda (FN, 2013). 
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I Sverige har vi dock ett välfärdssystem och ett socialt skyddsnät med försörjningsstöd och 

andra möjligheter som innebär att ingen behöver gå hungrig eller hemlös och därmed tigga för 

sin överlevnad. Med andra ord bör vi inte ha någon absolut fattigdom i Sverige. (Munck, 

2012) 

 

1.1.2 Tiggarens historia 

 

Reformationen har ur historisk synpunkt haft stort inflytande både på attityder och på 

värderingar kring tiggare i Sverige, men även på lagstiftning mot tiggare. Innan reformationen 

som kom till Sverige på 1500-talet, var det kyrkans ansvar att ta hand om och försörja 

lösdrivare, sjuka, tiggare och andra som ansågs marginaliserade i samhället. En gav allmosor 

främst för att förbättra sin status hos Gud och den fattige sågs som den rikes väg till paradiset. 

En ansåg också att den som var fattig eller sjuk hade en särskild förbindelse med Gud. (Blom, 

1992 och Johansson, 1984) 

Efter reformationen övergick ansvaret för fattiga och sjuka till staten istället för kyrkan, och i 

takt med detta ändrades attityden och förhållningssättet gentemot tiggare. Enligt Luther skulle 

ingen kristen gå och tigga eller bli rik på allmosor från andras hårda arbete. Luther införde en 

plikt-och-arbetsmoral som innebar att endast den som verkligen var behövande skulle få hjälp 

medan den som en ansåg klarade att försörja sig själv genom arbete skulle göra så. I ett försök 

att kontrollera och kategorisera gjorde en därför skillnad på ”goda” tiggare och ”onda” 

tiggare. Alla former av bistånd till fattiga minskade markant och fattiga som tidigare sågs som 

en del av det kulturella och sociala livet ansågs nu istället vara lata och odugliga människor 

som avvek från normen och att fattigdomen i sig var självförvållad. Detta i kombination med 

andra faktorer såsom ekonomi, urbanisering, omvandling av jordbruket och andra 

samhälleliga förändringar gjorde att fattiga och tiggare blev ett allt större problem, och i 

huvudsak ett polisiärt sådant. Detta i sin tur ledde till att lagar och förordningar mot tiggeri 

stiftades (Beijer, 1999). Trots detta så kom en inte åt problemet. Tiggarfenomenet växte och 

under slutet av 1600 och början av 1700-talet drabbades Sverige av missväxt, långvarigt krig 

och svår pest (Johansson, 1984). 
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1900-talets socialpolitik innebar en hel del nya lagar i Sverige mot lösdrivare och andra 

marginaliserade grupper. 1918 års fattigvårdslag slog fast att lösdrivare skulle hänvisas till 

arbetsinrättningar, försörjningsinrättningar och tvångsarbetsplatser där människor ofta for illa. 

Fram till 1945 fanns regeln om att personer som tog emot fattigvård inte skulle ha politisk 

rösträtt. Detta trots att dåvarande stadsminister Per Albin Hanssons folkhem präglades av 

solidaritet och en stark välfärd som också talade för att samhället i den mån det var rimligt 

skulle hjälpa var människa att uppnå en skälig levnadsnivå. Lösdrivarlagen innebar att de som 

tiggde kunde anhållas, denna lagen ersattes år 1964 av lagen om samhällsfarlig asocialitet. 

1956 ersattes Fattigvårdslagen av Socialhjälpslagen som i sin tur ersattes av Socialtjänstlagen 

1982. Även Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om särskilda bestämmelser om 

vård av unga (LVU) trädde då i kraft (Beijer, 1999).  

Ett exempel på ett bra sätt att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt 

utanförskap är tidningen Faktum som utvecklats från bland annat tidningen Situation Sthlm 

och som startades 2001 i Göteborg. Systertidningen Aluma i Malmö fungerar på samma sätt 

(http://www.faktum.se/om-oss/, 2013): 

”Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet. Sedan innebär ett jobb mer än bara deg på 

fickan. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. 

För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen 

för de flesta om mer än att bara tjäna pengar – att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, 

planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang. Vem som helst som är 

hemlös eller befinner sig i annat socialt utanförskap kan börja sälja 

Faktum.”(http://www.faktum.se/om-oss/, 2013). 

 

1.2 Tidigare forskning 

 

Enligt de sökningar vi gjort finns det inte mycket aktuell forskning om just tiggare eller 

gatutiggeri som fenomen. Den forskning vi hittat är mestadels ur ett historiskt perspektiv, som 

t.ex Conny Bloms Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare.  Det finns dock en hel del 

forskning om hemlöshet och fattigdom i största allmänhet.  
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Den undersökning vi funnit som ligger närmst vårt syfte är Ulla Beijers FoU-rapport från 

1999 som heter Tiggeri – ett nygammalt fenomen. Beijers syfte var i huvudsak att ta reda på 

varför människor tigger och beskriva tiggeriet i Stockholm. Hon har även uppskattat antalet 

tiggare till etthundra stycken i Stockholm år 1999 varav en femtedel var kvinnor. Personer 

med missbrukarproblematik var klart överrepresenterade i denna skara om hundra och två 

tredjedelar var hemlösa eller bostadslösa (Beijer, 1999). 

Det Beijer kom fram till i sin rapport var att orsaken till att många började tigga var att de inte 

vågade gå till sociala myndigheter och be om hjälp och att många av de som tiggde gjorde det 

för att underhålla ett missbruk. Beijer menar i sin rapport att det är en fråga om vilken välfärd 

vi vill ha och vilka bistånd vi vill ge. Hon ställer även frågan: är tiggeri att själv tillgodose 

sina behov? Detta med tanke på den sociallagstiftning vi har som uttrycker sig så att ”Den 

som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt 

till bistånd av socialnämnden /…/” (4:1 SoL).  Beijer kom även fram till att många har svårt 

att anpassa sig till de regelverk och krav som ställs för att få vård eller annan hjälp t.ex. med 

sitt missbruk. Därför borde en för dessa individer utarbeta mer individuella rehabilitering-

och/eller habiliteringsprogram med anpassad kravnivå. Enligt Beijer är det inte sannolikt att 

åtgärder som exempelvis förbud eller liknande skulle påverka situationen. Däremot skulle ett 

mer flexibelt regelverk inom sociala myndigheter vara på sin plats då det skulle ge fler 

människor möjlighet till bostad och arbete, vilket är en rättighet (Beijer, 1999) 

Den största skillnaden mellan Beijers och vårt syfte är att vi inte avsett studera fenomenet i 

sig utan snarare människors uppfattning av det. Intressant är att Beijer ifrågasätter rådande 

sociallagstiftning vilket kan knytas an till vår studie då vi valt att studera myndigheters, och 

däribland socialtjänstens, uppfattning av gatutiggare. 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att utforska och få förståelse för hur vissa myndigheter och 

privatpersoner i Kristianstad uppfattar gatutiggeri som fenomen.  
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Hur uppfattas personer som tigger på offentlig plats i Kristianstad av privatpersoner och 

butiksägare? 

Hur uppfattas personer som tigger på offentlig plats i Kristianstad av polismyndigheten, 

vakter och socialtjänsten? 

Vad har andra biståndsverksamheter för erfarenheter av personer som tigger på offentlig 

plats? 

 

1.4 Studiens relevans för socialt arbete 

 

Tack vare det välfärdssystem vi har i Sverige bär sociala myndigheter yttersta ansvaret för att 

alla människor i samhället har en skälig levnadsnivå. Vad som är skälig levnadsnivå kan 

diskuteras men är i högsta grad individuellt och beroende av omständigheter, kommun och 

riksnorm. Riksnormen fastställs varje år enligt författningsreglering 2 kap 1§ 

Socialtjänstlagen. Hur ställs då sociala myndigheters ansvar i förhållande till tiggeri?  

I Socialtjänstlagens portalparagraf står det om socialtjänstens mål:  

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas  

1. Ekonomiska sociala trygghet 

2. Jämlikhet i levnadsvillkor 

3. Aktiva deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

(Munck, 2012) 

 

1.5 Definition 

 

Tiggare är personer som fått eller försökt få ekonomiskt bidrag genom att tigga. Detta innebär 

att tiggare begär pengar utan att erbjuda någon form av vara, tjänst eller uppträdande, samt att 

inkomsterna från detta tiggeri utgör en stor del av försörjningen (Beijer, 1999). 
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Vi övervägde att i uppsatsen välja en synonym till ordet tiggare. En sökning i 

nationalencyklopedin och synonymer.se gav bland annat följande resultat: Luffare, 

kringvandrande, vagabond, fakir, bettlare, lösdrivare, trashank, travkarl, snyltare och parasit. 

Vi kom överens om att ordet tiggare i jämförelse är det ord som passar bäst för vårt arbete, 

samt att det är ett allmänt vedertaget begrepp som de flesta känner till. 

Med gatutiggare menar vi personer som tigger på gator och torg, och det är i huvudsak det 

fenomen som vi syftar på i detta arbete.  

 

.   
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2 Teoretisk referensram 

 

För att bedriva vetenskap behöver en ta hänsyn till hur världen är konstruerad, alltså vad som 

finns och hur detta ting är och ter sig - Ontologi (Allwood & Erikson, 2010). Enligt Bryman 

(2011) finns det två ontologiska ståndpunkter, objektivism och konstruktionism. Dessa 

ståndpunkter kan ses som två poler med en relativt bred skala emellan. Den ståndpunkt som vi 

ligger närmast i vår studie är konstruktionismen. Konstruktionismen innebär att sociala 

företeelser och sociala aktörer påverkar varandra och är beroende av varandras påverkan. 

Bryman menar att sociala företeelser och kategorier skapas via socialt samspel och dessa är 

under ständig revidering. Gatutiggaren som en social företeelse och hens betydelse har en 

existens som är beroende av sociala aktörer, alltså av andra människors uppfattning av hen.  

 

Eftersom vi utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv anser vi nedanstående teoretiska 

utgångspunkter rollteorin, stämplingsteorin och gåvan som relevanta.  

 

2.1 Rollteorin  

 

Erving Goffmans teori om roller från boken ”Jaget och maskerna” handlar om hur en 

presenterar sig själv och sitt handlande inför andra, hur en kontrollerar vilken uppfattning 

andra bildar sig om en och vad en kan och inte kan göra i sin roll. De parter som är viktiga 

enligt Goffman är en själv, personer som interagerar med en och de åskådare som befinner sig 

runt om. Goffman kallar dem för skådespelare (aktörer) och publik (observatörer). Enligt 

denna teori styrs andra människors uppfattning om oss helt enkelt av hur vi beter oss. Detta 

såklart förutsatt att observatören eller publiken tar beteendet på allvar. Enligt Goffman är det 

enkelt att få publiken att ta en på allvar så länge en i sitt eget uppträdande är övertygad om det 

intryck av äkthet som en vill förmedla. För att anknyta till vår studie spelar gatutiggaren en 

roll som gatutiggare oberoende av om detta är sant eller inte. Goffman skriver i sin bok jaget 

och maskerna (s.39) att  
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”När individen framträder inför andra kommer följaktligen hans framträdanden att tendera att 

införliva och exemplifiera samhällets officiellt sanktionerade värden, och det i högre grad än 

hans beteende i sin helhet.” (Goffman, 2007)  

Goffman skriver även om vikten av ”front stage” och ”back stage”. Där ”front stage” är 

scenen där aktören formellt framför och vidhåller den vedertagna uppfattningen om vem en 

är. Aktören är här medveten om att hen är iakttagen. Två viktiga krav som måste uppfyllas i 

samband med ”front stage” är platsens betydelse och attribut.   

Men ”back stage” menar Goffman scenen där endast aktörer förekommer. Här kan informella 

framföranden ta plats. Närvarar mer än en person i ”back stage” är det inte riktigt ett ”back 

stage” i den bemärkelsen då en har nån form av roll gentemot varandra trots att inga 

observatörer närvarar. En kan aldrig veta hur ”back stage” egentligen yttrar sig då en aldrig 

kan uppleva hur en annan person är när hen är ensam (Goffman,2007).   

Låt oss anta att gatutiggarens mål är att tjäna ihop så mycket pengar som möjligt under dagen. 

Hen måste då gå in i sin roll som gatutiggare, oavsett om det är en sann roll eller inte, för att 

skapa en självpresentation som väcker känslor hos publiken och hen måste befinna sig på 

”front stage”. I Sverige finns det tack vare välfärdssystemet ett socialt skyddsnät. Detta 

skyddsnät innebär rent krasst att om en människa behöver ägna sig åt gatutiggeri så är det 

antingen på frivillig väg eller också är det något som inte stämmer. Trots detta faktum så har 

vi i Sverige socialt konstruerat att en är fattig om man står och tigger på gatan, vi tar alltså för 

givet att den här personen har det svårt. Om man därtill har attribut som förstärker rollen som 

t.ex. att en går i trasiga kläder och är smutsig så förstärks intrycket av att gatutiggaren har det 

svårt, och det leder till att publiken känner medlidande och i bästa fall skänker en peng. På så 

vis har gatutiggaren lyckats göra ett trovärdigt framträdande som har lett till dennes mål, att få 

pengar.   

 

2.2 Stämplingsteorin  

 

Howard Becker anses vara en av grundarna till stämplingsteorin då han studerade avvikande 

beteenden, vilket känns relevant för vårt syfte och med tanke på den empiri vi samlat in. 

Stämplingsteorin har sina rötter i den symboliska interaktionismen och handlar om att det är 
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vägen till ett avvikande beteende som är intressant, inte anledningen till varför någon valt den. 

Becker menade även att omgivningens interaktion och reaktion är en stor bidragande faktor 

till förståelsen av ett avvikande beteende, vilket går ihop med socialkonstruktionism där 

omgivningens uppfattning och åsikter är av stor vikt för ett fenomen (Hilte, 1996).  

En förklaring till avvikande beteenden är det som kallas för makrosociologiska förklaringar, 

alltså att det är i jämförelse med rådande normer som en individ eller subkultur uppfattas som 

avvikande (Berg, 2003). Det finns två olika huvudtyper av stämpling, formell och informell. 

Den formella stämplingen är den offentliga typen av stämpling, t ex. om en person blir dömd 

till ett brott i rätten. Personen i fråga får då med största sannolikhet en stämpel av samhället 

och dess medborgare som talar om att hen är kriminell. Den informella stämplingen är 

stämpling som sker fritt i vardagen människor emellan, t ex. mobbning. Stämplingsteorin 

bygger även på en stämplad persons uppfattning av sig själv och hur denne ytterligare 

stigmatiseras efter att hen blivit stämplad som avvikare. Personen kommer till slut att betrakta 

sig själv som avvikare och leva upp till förväntningarna som inträtt med den stämpel hen fått. 

På så sätt får personen i fråga hela tiden sin avvikaridentitet bekräftad om och om igen genom 

interaktion med andra och en ond spiral blir ett faktum (Repstad, 1998).  

I gatutiggarens fall skulle en kunna se det som att vem som helst kan bli avvikare (tiggare) om 

hen utsätts för konsekvent stigmatisering med tanke på att gatutiggaren inte är avvikare i sig 

själv utan i relation till andra. Det är alltså inte en individuell egenskap hos personen i fråga 

som gör hen till gatutiggare, utan det är människor med makt som stämplar ett visst beteende 

som avvikande (Berg, 2003).  

Becker påpekar även vikten av status i samhället redan innan stämplingen är ett faktum. En 

person med låg status har enligt Becker större risk att stämplas som avvikande, t.ex. som 

kriminell, vilket ger dessa personer begränsade livsmöjligheter. Med detta som grund anser 

han samhället som ojämlikt då statusen avgör vilka egenskaper en tillskrivs av sin omgivning. 

Alltså skulle det enligt Becker kunna vara samhällets reaktion på stämplade personer som är 

den egentliga orsaken till tiggeri (Sarnecki, 2003).  

En del personer eller grupper som av andra betraktas som avvikande ser inte sig själv som 

avvikare. Detta kan förklaras genom att en ser avvikelse som en process där det avvikande 

beteendet inte ses som något negativt utan passar in med den avvikande gruppens normer och 
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regler. Detta kan vara en anledning till att insatser från samhället i etablerade avvikande 

grupper många gånger inte har någon effekt (Berg, 2003). Icke att förglömma är att stämpling 

också kan användas i positiv bemärkelse. Det har gjorts studier på slumpmässigt utvalda 

elever i skolor vars betyg förbättrats tack vare en stämpel som läraren satt på dem från början 

(Repstad, 1998). 

Vi har valt dessa två teorier för att vi ser dem som olika infallsvinklar på vår studie. Goffmans 

teori om roller och självpresentation har vi försökt se från tiggarens perspektiv med anledning 

att påpeka vikten av vilken uppfattning omgivningen får av en och vilken möjlighet att 

påverka denna uppfattning en har. Beckers stämplingsteori ser vi som något som ligger i 

publiken händer. Den förförståelse och de fördomar en har är det som påverkar om och hur en 

stämplar ett beteende. 

 

2.3 Gåvan 

 

Marcel Mauss teori kring ”Gåvan” grundar sig i stora drag på att en gåva, oavsett hur den är 

utformad alltid är kopplad till osynliga normer och sanktioner som binder både mottagare och 

givare. Anledningen till att denna teori är aktuell för vår studie är för att den väcker tankar 

kring om givande till andra sker av oegoistiska skäl eller om det finns motiv bakom varför en 

lägger pengar, som att tillfredsställa den som faktiskt ger.  

I Gåvan studerar Mauss även gåvoutbyte i andra kulturer och hans slutsats blev att 

grundregeln för utbyte av gåvor är densamma i mer primitiva kulturer som moderna 

industrisamhällen, trots en helt olik samhällsorganisation. Marcel Mauss menar att 

gåvotransaktionen alltid måste ses i förening med sin sociala kontext och aldrig kan studeras 

som något isolerat, detta pga. att ett gåvoutbyte alltid är omgärdat av det specifika samhällets 

rådande normer och regler (Mauss, 1990)  

Enligt det Svenska samhällets normer och regler betraktas gatutiggeri som ett avvikande 

beteende och en får därför studera fenomenet baserat på denna kunskap. Trots att en finner 

fenomenet avvikande kan en inte låta bli att ibland ge pengar eller annat till en person som 
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står på gatan och tigger. Eventuellt gör en det för sin egen skull, för att tillfredsställa ett slags 

behov av att känna sig snäll eller slippa samvetskval.  
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3 Metod och tillvägagångssätt 

3.1 Val av metod 

 

För att i största möjliga mån besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte har vi valt 

att göra en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Detta kan kallas för 

metodtriangulering som innebär att en använder sig av olika metoder i samma studie. Vi har 

gjort intervjuer med myndighetspersoner, tjänstemän och butiksägare i Kristianstad, och en 

enkätundersökning för privatpersoner i Kristianstad. Metodtriangulering bidrar till att få en 

bredare data att utgå från i bearbetningsfasen, samt att de tre tillvägagångssätten kompletterar 

varandra och går in i varandra på ett tillfredsställande sätt. Enkäten ger oss ett numeriskt 

värde och en större möjlighet till generalisering i slutsatsen. Intervjuerna ger oss en 

djuplodande bild av både myndigheters och andra yrkespersoners uppfattning av tiggeri som 

fenomen i Kristianstad samt relevansen för socialt arbete. (Larsson et al, 2005) 

Vi har även gjort en del ostrukturerade observationer för att öka förståelsen och själva skapa 

oss en uppfattning av fenomenet (Bryman, 2011). 

Då vi under arbetets gång strävat efter att i slutändan kunna göra en så objektiv analys som 

möjligt har vi under hela förloppet varit medvetna om våra naiva teorier och förutfattade 

meningar och därmed försökt hålla dem i schack. Detta fann vi enklare att göra under 

datainsamling men svårare under själva analysfasen. Detta tror vi beror på att vi under 

arbetets gång tagit del av mycket tidningsartiklar och debatter i sociala medier som berört vårt 

ämne men som varit politiskt vinklade. Detta faktum är ännu en anledning till att komma ihåg 

vikten av objektivitet i analysen. 

Vi har valt att begränsa vårt upptagningsområde till Kristianstads innerstad då vi båda är 

bosatta här sedan ett par år och vi har inte gjort anspråk på några större eller nationella 

generaliseringar eller slutsatser. 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med polis, vakter, butiksägare och socialtjänst 

samt en enkätundersökning med privatpersoner. Anledningen till att vi valde 

semistrukturerade intervjuer är att vi ville att intervjupersonerna skulle ha möjlighet att 

formulera sig fritt trots att vi hade förberett frågor i en viss ordning (Hartman, 2004). Vi 



   
   Tara Mahfoudh & Wictor Gradner 

  Socionomprogrammet HKR 
  Våren 2013 

 

14 
 

förberedde en intervjuguide med teman och frågor för att lättare kunna hålla oss till ämnet och 

inte tappa tråden. Vi har i största möjliga mån spelat in intervjuerna med hjälp av iphone. I de 

samtal över telefon vi haft har vi använt oss av en intervjujournal där vi noggrant antecknat 

vad som sagts i intervjun. Enkäten som vi använt till allmänheten innehöll fasta 

svarsalternativ som sig bör, med undantag för en av de fyra frågorna som var öppen (Bryman, 

2011) (se bilaga 4). Vi valde att använda oss av en enkät för att få en överblick över 

människors uppfattning av gatutiggeri som fenomen. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

genomförandet av intervjuerna och genomförandet av enkäterna är den personliga kontakten 

som sker i mötet med intervjupersonen (Hartman, 2004).  

 

Vi har inspirerats av ett fenomenografiskt synsätt i analysen av vår data. Det innebär att en 

avser beskriva uppfattningar och förståelser av ett fenomen (Alexandersson, 1994). Vi har 

även använt oss av meningskoncentrering i analysen för att ta ut intressanta och relevanta 

delar av det transkriberade materialet (Bryman,2011).  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vår avsikt var att ta kontakt med arbete-och välfärdsförvaltningen och polisen i Kristianstad 

för att söka intresset av att delta i vår studie. Nästa steg blev att mejla ut ett brev som 

beskriver vår uppsats och vårt syfte mer ingående (se bilaga 1). Inom socialtjänsten ville vi 

helst få en intervju med en chef, då vi antog att denne har det övergripande ansvaret och 

lättare kan göra uttalanden angående socialtjänstens syn på gatutiggeri.  

Vi ville i huvudsak ta reda på om socialtjänsten kommit i kontakt med gatutiggarna och i så 

fall vad de har för inställning till fenomenet gatutiggeri. Tyvärr har ingen chef från 

socialtjänsten i Kristianstad velat ställa upp på en intervju då de uppgett olika anledningar 

som t.ex. tidsbrist. Däremot fick vi reda på av socialchefens sekreterare att en motion om 

gatutiggeri som numera är offentlig lämnats till socialnämnden i början av maj och att ämnet 

togs upp vid nästa nämndsammanträde. Vi har tagit del av denna motion tack vare kontakt 

med en tjänsteman vid arbete-och välfärdsförvaltningen. Vi har även tagit kontakt med tre 

andra anställda som tillhör olika avdelningar på arbete-och välfärdsförvaltningen i 

Kristianstad och intervjuat dessa över telefon. Av alla fyra anställda har vi fått en 
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samstämmighet i svaren angående förvaltningens uppfattning av gatutiggeri. 

 

Hos polisen strävade vi efter att intervjua en patrullerande polis som i sin dagliga verksamhet 

eventuellt har kommit i kontakt med gatutiggarna och ta reda på om de har några riktlinjer 

inom polisen för om och hur de ska agera mot gatutiggeriet.  

Från polisen fick vi en intervju med en poliskommissarie som är biträdande närpolischef över 

Kristianstad och Bromölla samt processledare för den yttre händelsestyrda verksamheten i 

nordöstra Skåne. Han intygade att han representerar myndigheten och därmed talar för de i 

yttre tjänst som vi från början hade för avsikt att intervjua. Genom ett så kallat snöbollsurval 

fick vi även intervjuer med två vakter från ett vaktbolag i Kristianstad samt en butiksägare i 

Kristianstad innerstad. Ljudupptagningarna som gjorts har transkriberats omgående efter 

intervjun och intervjupersonerna har haft möjlighet att läsa, ändra eller godkänna 

transkriberingen innan vi makulerat ljudupptagningen.  

Vad gäller allmänheten har vi har frågat folk som rör sig i innerstaden, kring torg och gågator, 

om deras syn på gatutiggeriet. Vi insåg tidigt att en bra taktik var att tillfråga människor som 

satt ner snarare än de som var på väg någonstans. Vi tänkte från början även försöka göra ett 

smalare urval genom att observera folk som lägger pengar och sedan be dem fylla i enkäten, 

men detta blev allt för tidskrävande och vi tyckte inte att detta urval var tillräckligt intressant 

eller relevant för att det skulle vara värt att lägga tid på. Genom enkätfrågorna fick vi 

dessutom reda på hur många av de hundra som svarat som lagt pengar eller gett gatutiggarna 

något under det senaste året och hur ofta (se bilaga 4). Genom att läsa svaren på enkäterna om 

och om igen har vi kunnat se några mönster och nyckelbegrepp som återkommit. För att öka 

sanningsenligheten fick alla våra privatpersoner som svarat på enkäten vara helt anonyma 

(Bryman, 2011).  

Under genomförandet av enkäter uppstod det ofta diskussioner med privatpersonerna efter att 

de hade besvarat frågorna. Dessa diskussioner bidrog i mångt och mycket till att det väcktes 

nya intressanta frågor och funderingar. Det ledde även till att vi initierade fler kontakter och 

fick fler ingångar i vår studie. Kontakterna vi tog var Skatteverket, Hässleholms kommun, 

LP-stiftelsen Kristianstad och Vuxenvården Kristianstad, vilket har visat sig värdefullt för 

kompletteringen av vår insamlade data och egen bild av fenomenet.  
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Vi har även gjort en del egna observationer av gatutiggarna genom att medvetet gå vissa gator 

när vi gått genom staden där vi vet att gatutiggarna brukar stå. Det har vi gjort för att bilda oss 

en egen uppfattning om fenomenet och vi har antecknat observationerna i vår logg. Vi har 

haft stor möjlighet till egna observationer då vi båda bor i centrala Kristianstad. Efter att vi 

påbörjat studien väcktes naturligtvis ett större intresse för gatutiggeri som fenomen och våra 

observationer har gått från att vara slumpmässiga till att bli mer planerade. Bland annat har vi 

observerat olika beteenden eller sätt att presentera sig på hos de gatutiggare som förekommer 

mest frekvent i innerstaden. 

 

3.3 Urval 

 

Urvalet som gjorts har berott på vilken respons vi fått när vi kontaktat myndigheterna och 

även när vi tagit kontakt med privatpersoner. Vår förhoppning var att utan vidare 

komplikationer kunna intervjua ett antal personer från varje myndighet och med fördel en 

chef från socialtjänsten. Vi gjorde därför ett strategiskt urval, med detta menar vi att vi utifrån 

urvalsgruppen valt ut personer som kan bidra med adekvat data och kunskap just inom 

myndigheterna (Malterud, 1998). Urvalsgruppen är i dessa fall personer från de båda 

myndigheterna som informerats och samtyckt till att bli intervjuade. Dessutom hoppades vi på 

ett så kallat snöbollsurval, vilket vi också fick.  

Vi frågade varje intervjuperson om hen känner till någon annan som skulle vara lämpad att 

delta i vår undersökning, och fick en del namn och uppgifter som ledde oss vidare. De båda 

vakterna från vaktbolaget fick vi kontakt med genom denna typ av urval och även 

butiksägaren i innerstaden. Tack vare den information vi sedan fick av dessa intervjupersoner 

kunde vi gå vidare och fick tag på ytterligare informanter. Från början var det en annan vakt 

från ett annat vaktbolag som vi initierade kontakt med. Vakten hade enligt egen utsago 

mycket information att bidra med och var villig att ställa upp på en intervju. Dessvärre hade 

denna vaktens chef motsatt sig detta och ingen från det vaktbolaget fick lov att ställa upp. 

Under enkätutgivningen drog vi också nytta av snöbollseffekten då ett par personer muntligen 

gav oss tips.  
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Risken med ett snöbollsurval är att en får en väldigt homogen grupp av intervjupersoner, som 

alltså inte blir så representativ, då vederbörande rekommenderar personer som är väldigt lika 

hen själv (Hartman, 2004).  

Vad gäller enkätundersökningen bland allmänheten gjorde vi ett bekvämlighetsurval, som 

innebär att vi tillfrågat folk som för stunden funnits tillgängliga för oss (Bryman, 2011). 

Enkätundersökning är en enkel metod som inte är kostsam. Nackdelen är den överhängande 

risken för att urvalet inte blir representativt, samt att detta är svårt att veta och omöjligt att 

förutsätta (Hartman, 2004). I mån om att få ihop ett så stort antal personer i populationen som 

möjligt har vi att tagit vara på alla svarande vi fått. Vi har antecknat hur många personer som 

valt att inte svara på enkäten, detta för att kunna ha någon form av uppfattning om bortfallet 

(Larsson et al 2005). Urvalet har gjorts oberoende av ålder, kön och etnicitet. 

Vi hade från början delat in vår population i två kategorier där den ena innehöll vissa 

myndigheter, och den andra innehöll privatpersoner. De myndigheter vi valde att avgränsa oss 

till var polismyndigheten och socialtjänsten i Kristianstad. Anledningen till att vi valde just 

dessa myndigheter var att vi tyckte just polis och socialtjänst var mest relevanta för studien 

och för socialt arbete. Polis som har yttre tjänst och patrullerar gatorna i centrala Kristianstad, 

där gatutiggarna brukar befinna sig, har troligen kommit i kontakt med gatutiggare på ett eller 

annat sätt. Socialtjänsten är den myndighet som har ansvar för att varje människa i samhället 

har en skälig levnadsnivå. Det kändes därför relevant att få kunskap om deras syn på 

gatutiggarna och om fenomenet är föremål för socialtjänstens insatser.  

Denna indelning av populationen har dock ändrats under arbetets gång. I kategorin med 

myndigheter har vi även placerat andra yrkesgrupper som i sitt vardagliga arbete kommit i 

kontakt med det fenomen vi avsett undersöka. De yrkesgrupper vi lagt till är vakter från ett av 

stadens vaktbolag, informatör på skatteverket, en butiksägare, en ideell organisation samt 

informatör på Hässleholms kommun. Dessa kontakter har vi tagit tack vare data som 

framkommit vid intervjuer och även tack vare våra egna tankar och vår nyfikenhet som lett 

oss till många långa resonemang och diskussioner.  

Privatpersonerna i vår population representeras av människor som cirkulerat i centrala 

Kristianstad och som uppenbart har kommit i kontakt med fenomenet. Privatpersonernas syn 

är intressant då vi velat veta hur allmänheten uppfattar gatutiggare och om det går att se något 
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mönster eller någon generalisering i allmänhetens åsikter. Vi bestämde oss i förväg hur många 

enkäter vi ville ha svar på och kom fram till att 100 stycken är lämpligt. Anledningen till detta 

var att vi inte ville ha för få svar och därmed riskera studiens reliabilitet och validitet. Vi ville 

inte heller ha för många svar då vi befarade att det skulle sluka alltför mycket tid eftersom vi 

parallellt genomförde intervjuerna.  

Efter att ha genomfört intervjun med poliskommissarien hade vi ett resonemang kring 

huruvida det fanns intresse i att intervjua fler poliser. Anledningen till detta var att 

kommissarien bedyrade att han talade för hela polisen och att vi inte skulle få annat svar inom 

den myndigheten. Vi anser att om vi trots detta skulle intervjuat fler poliser i yttre tjänst fanns 

risken att dessa intervjuer skulle ske med ”privatpersoner i tjänst” d.v.s. att vi eventuellt hade 

fått polisernas privata syn och inte myndighetens syn (som vi dessutom redan erhållit i 

intervjun med poliskommissarien) därför valde vi att avstå från fler intervjuer inom polisen.  

Vad gäller socialtjänsten har vi fått den informationen vi behövt genom intervjuer över telefon 

trots att ingen av dessa intervjuer var med en chef. Detta beror på att vi trots flera försök inte 

lyckades få tag på någon chef som var beredd att ställa upp i undersökningen, men även på att 

den information vi fick i de samtal vi hade med handläggare och andra kontakter inom 

socialtjänsten var tillräckligt uttömmande enligt vår bedömning.  

 

3.3.1 Bortfall 

 

Intressant är att av alla personer vi tillfrågat om de vill delta i enkäten har endast fem personer 

sagt nej. Tre av dessa fem var på väg någonstans och uppgav att de inte hade tid. En av de 

fem hade någon form av svårighet, dock är vi inte säkra på om det var en språklig sådan eller 

en läs-och skriv svårighet. Däremot ville hen gärna delta men var helt enkelt oförmögen. Ett 

annat bortfall är en vakt från ett vaktbolag som från början var villig att ställa upp på intervju. 

Hens chef ville dock inte att det givna vaktbolaget skulle ha något med studien att göra och 

vakten tvingades avböja. 

 

3.3 Förtjänster, begränsningar, validitet och reliabilitet 
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Förtjänsterna med att genomföra intervjuer är att man får förstahandsinformation och kan be 

om specificeringar eller ställa följdfrågor om något är oklart, samt att man kan leda intervjun 

dit en vill. Begränsningarna är att intervjun är tidskrävande men också att det är svårt att 

generalisera. Svårigheter kan uppstå i kravet att förhålla sig empatisk och försöka se världen 

genom respondentens ögon. Det är lätt som intervjuare att göra egna tolkningar av exempelvis 

kroppsspråk och uttalanden. Kritiken ligger mycket i att det är omöjligt för forskarna att 

genom sin tolkning och beskrivning av respondenternas perspektiv veta huruvida deras 

perspektiv är giltiga eller inte (Bryman, 1997).  

Med enkäten är förtjänsten att den varken är kostsam eller tar lång tid. Vi har haft en enkät 

med få frågor som är korta och lätta att förstå för att stärka validiteten, långa och många 

frågor kan i slutändan leda till bristande validitet (Jakobsson & Westergren, 2005). Andra 

förtjänster med enkäter är att en lättare får ett resultat som går att analysera, den medför inte 

heller någon stor så kallad intervjuareffekt och risken för att frågor formuleras olika uteblir. 

Intervjuareffekt innebär att intervjuarens eller forskarens etnicitet, kön och sociala bakgrund 

eventuellt påverkar utfallet och bidrar till en skevhet i respondenternas svar. 

Begränsningarna ligger i att enkätens frågor kan vara oklara och därmed blir svaren sneda. Vi 

har i största möjliga mån försökt att formulera frågorna på det vis att de blir tydliga och 

konkreta så risken för feltolkningar minimeras. Detta har skett genom att vi har resonerat, 

finslipat och kritiskt granskat frågorna innan vi genomfört enkäten. Antalet frågor och typen 

av frågor begränsas mycket i enkäter, vilket kan ses som en nackdel. Till skillnad från 

intervjun kan en inte ställa följdfrågor i en enkät eller tränga in djupare i svaren såvida en inte 

lämnat plats för kommentarsfält, men även i ett kommentarsfält begränsar en respondenterna 

till ett antal rader. Vi valde att göra tre slutna frågor av fyra möjliga. Vid de slutna frågorna 

blev respondenterna uppmanade att fylla i det eller de svarsalternativ som de fann lämpligast. 

De blev också informerade om hur de skulle fylla i enkäten. En utav frågorna var en så kallad 

öppen fråga där vårt syfte var att respondenterna med egna ord skulle få möjlighet att 

formulera sin åsikt och uppfattning av gatutiggeri. Detta gjorde vi för att inte begränsa 

respondenterna eller lägga ord i mun på dem genom fasta, värderade eller rigida 

svarsalternativ. Dessutom hade vi behövt använda väldigt många alternativ för att täcka alla 

de känslor och åsikter som respondenterna kan ha om vi hade valt att göra just den frågan 

sluten. Vi har medvetet placerat frågorna i den ordningsföljd de ligger i. Andra problem som 
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kan uppstå vid insamling av data med enkäter är exempelvis språkliga aspekter, läs- och skriv 

svårigheter samt annan oförmåga att förstå eller besvara en enkät (Bryman, 2011).  

Den risken har vi försökt minimera genom att vara tillgängliga under den tiden då folk fyller i 

enkäten. Detta för att ge dem möjlighet att fråga oss om någonting skulle vara oklart. Men 

stor del av kommunikationen som t.ex. gester och miner sker via synintrycken och är därför 

inte möjliga i ett skrivet formulär. Denna frånvaro av personlig närhet kan ha effekt på 

undersökningen beroende på vad en vill ta reda på. Främst märks detta då en vill åt känslig 

information, attityder eller nyansskillnader. Detta kan i sin tur leda till att resultatet blir 

missvisande. Om ämnet är känsligt finns också risken att folk ”förfinar” sina åsikter. Att folk 

svarar oseriöst är såklart också en faktor som påverkar reliabiliteten (Bryman, 2011). 

Självklart finns många faktorer som kan ha påverkat tillförlitligheten och giltigheten i vår 

undersökning. Eftersom validitet innebär att en mäter det en avser att mäta var det viktigt att 

vår enkät och våra intervjuer var utformade på ett sådant sätt att en som svarande förstod 

frågans innebörd. Noggrannheten i frågorna är också av största betydelse så att respondenten 

inser vilken typ av upplysning en är ute efter. För att uppnå ett givande resultat måste 

undersökningen också innehålla en god reliabilitet, vilket säkras genom att tid och omsorg 

läggs ner på utformningen av enkäten och intervjufrågorna (Bryman, 2011).  

(Se bilaga 3 och 4) 

Detta har vi tagit stor hänsyn till på det vis att vi resonerat och diskuterat mycket kring 

frågorna till både enkät och intervjuer och hela tiden haft studiens syfte i åtanke. Vi har även 

lämnat frågorna till vår handledare som godkänt materialet innan vi genomfört intervjuerna 

och enkätundersökningen. Genom att vi varit två intervjuare närvarande under intervjuerna så 

har vi stärkt reliabiliteten i den mån att färre detaljer går missade. (Fangen & Sellerberg, 

2011). 

Vi har använt oss av inspelning i så stor utsträckning det har varit möjligt. Det är svårt att sia 

om hur detta har påverkat intervjupersonerna men enligt Bryman kan inspelningen ha en 

hämmande effekt på intervjupersonen. Att använda sig av inspelningsutrustning kan medföra 

att den en intervjuar tappar fokus genom att hen kan bli självmedveten och att hen har tankar 

på att intervjun kommer att sparas (Bryman 2011).  
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Innan genomförandet av enkätundersökningen och intervjuerna fick samtliga respondenter ta 

del av information om studien, antingen genom en skriftlig beskrivning av studiens syfte som 

vi gav ut innan intervjun, eller genom en kort muntlig presentation som är enklare vid 

enkätundersökning. Vi informerade respondenterna vid intervjuerna om huruvida inspelning 

skulle ske och varför. En anledning till inspelning är att få en mer korrekt återgivning av 

intervjuerna. Vidare informerade vi respondenterna om att allt material kommer avidentifieras 

i den mån det går och eventuella inspelningar makuleras när vi slutfört studien. Vi 

informerade även om att insamlad data endast skulle användas inom ramarna för C-uppsatsen. 

Vi har bett om ett skriftligt eller muntligt samtycke till att delta i studien från respondenterna 

och även informerat om att de är fria att avbryta när de vill (se bilaga 2) Därmed har vi 

beaktat principerna om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har även gett intervjupersonerna våra 

kontaktuppgifter för att underlätta vid eventuella frågor eller funderingar som kan uppstå efter 

genomförd intervju.  

Vi behövde inte i större utsträckning ta hänsyn till lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor eftersom den inte gäller för studenter vid högskola som går en 

grundutbildning. Forskningsetiken har dock kontinuerligt övervägts genom hela studien. Detta 

genom vårt förhållningssätt vid intervjuerna, behandling av insamlat material och citat.  

Plats för intervjuerna har våra intervjupersoner själva fått välja främst för deras egen 

bekvämlighet. Vi har båda närvarat vid samtliga intervjuer då vi anser att det ger större 

möjlighet till reflektion under intervjuns gång och även för kvalitetssäkring. Om en är ensam 

med intervjupersonen är risken större att en missar något som intervjupersonen säger eller 

antyder, detta särskilt om ljudinspelning inte förekommer. Med båda av oss närvarande kunde 

den ena ta rollen som reflekterande och lyssnande medan den andra var ansvarig för frågor, 

struktur och intervjuns flyt. Detta faktum har gett oss möjlighet till ett bredare 

upptagningsområde och har minskat riskerna för eventuella oklarheter (Fangen & Sellerberg, 

2011). Vi har i bearbetningen av data varit noggranna med att först reflektera själva och sedan 
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diskutera varje intervju med varandra. Detta för att säkerställa att vi båda fått samma 

uppfattning om intervjuns innehåll.  

En etisk fråga vi stötte på under utformandet av vår valda metod var om vi skulle intervjua 

gatutiggarna eller inte. Det hade varit intressant att få höra deras egna tankar kring sin 

situation, men samtidigt var detta något vi befarade skulle bli för svårt och omfattande, dels 

pga. att många förmodligen inte skulle ställa upp men också pga. eventuella språkliga 

aspekter där vi möjligen hade tvingats engagera en tolk för översättning. Det hade inte heller 

varit etiskt rätt att försöka genomföra någon form av intervju med tiggarna om det funnits 

minsta risk för att vår avsikt inte tydliggörs för dem, det hade då kunnat uppfattas som 

kränkande. Vi resonerade kring vad konsekvenserna av ett sådant missförstånd skulle bli och 

kom fram till att vi i sådant fall skulle utsätta oss för onödiga risker. Denna oro kan 

visserligen vara en effekt av medias rapportering om att gatutiggeriet skulle vara en del i 

organiserad brottslighet. Vi har avidentifierat alla respondenter i denna studie som valt att inte 

lämna ut namn eller titel.   
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4 Diskussion om tilltänkt empiriskt material 

Inför insamlingen av det empiriska materialet hade vi med spänning och förväntan diskuterat 

vilken slutsats eller analys vi skulle kunna göra. Vår förhoppning var naturligtvis att allt 

skulle gå smidigt och att vi kunde klara oss igenom de motgångar som vi kunde tänkas stöta 

på. Vi hoppades även på att kunna få en och annan aha-upplevelse och verkligen kunna känna 

i efterhand att vi dragit nytta inte bara av arbetet i sig och vårt tillvägagångssätt utan även av 

den analyserade data som framställts i slutändan.  

Eftersom gatutiggeri är ett ämne som vi båda är intresserade av och tycker är viktigt så var vi 

mycket nyfikna på vad vi skulle få för svar i intervjuer och enkäter. Bland annat hoppades vi 

kunna ifrågasätta det som media hittills påpekat angående teorier kring att organiserad 

brottslighet ligger bakom gatutiggeriet i Sverige. Vi hoppades få veta vad polis och 

socialtjänst tycker om gatutiggeriet i Kristianstad, och om de tycker att det är ett socialt 

problem, för att på så vis kunna ifrågasätta och lära mer om de insatser som finns för att 

förebygga och/eller avveckla detta. De vetenskapliga teorier vi valt har vi kunnat förankra i 

det empiriska materialet genom att diskutera, reflektera och analysera. Vår personliga 

utveckling som skett i samband med arbetet kommer även den vara av betydelse för oss. Vi 

har försökt att hela tiden diskutera med varandra och agera bollplank gällande den personliga 

utvecklingen. 
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5. Resultat och analys 

 

Under denna rubrik kommer vi redogöra för vad som framkommit i intervjuer och samtal vi 

haft med olika myndigheter, tjänstemän och informatörer. Vi kommer även redovisa resultatet 

av enkäterna som vi lämnat ut till allmänheten. I samband med varje stycke kommer vi 

analysera den empiri som framkommit genom att tillämpa teorierna i avsnitt 2 Teoretisk 

referensram samt avsnitt 1.5 Tidigare forskning. Vi hoppas kunna presentera en så objektiv 

bild som möjligt av vårt material och därmed av fenomenet tiggeri genom att redovisa många 

olika ståndpunkter. Värderingar och attityder kommer att analyseras genom ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv och vi har i största möjliga mån försökt tona ner våra egna 

åsikter och låta diskrepansen i respondenternas svar träda fram.  

 

5.1 Polisen i Kristianstads uppfattning  

 

I samtalet med poliskommissarie Ola Hessbo var vi intresserade av att få reda på om och hur 

polisen i Kristianstad kommit i kontakt med gatutiggeriet och om det överhuvudtaget 

uppfattas som ett problem. Tidigt i intervjun framkom det att polisen hade fått in en hel del 

klagomål av privatpersoner och butiksägare som reagerat på gatutiggeriet. Det handlar i grund 

och botten om att folk inte tycker att det ser bra ut och att de blir obekväma inför fenomenet.  

 

”/…/ allmänheten som tycker att det är både besvärande och beklämmande att se,                       

samtidigt så får vi då från handlare och handelsföreningar också klagomål över att man tycker 

att det är en ordningsstörning i vårt samhälle”  – Ola Hessbo 

 

Ola förklarar att polisen egentligen är maktlös när det gäller att agera, så länge det inte rör sig 

om ofredande så blir det väldigt svårt att på laglig väg bortvisa gatutiggare från stadens gator. 

Vidare redogör han för olika paragrafer från brottbalken och varför det är så svårt att komma 

åt gatutiggeriet via lagstiftning. En anledning är att det egentligen inte är vårt samhälles 

problem. Det är något annat fattigare land som gjort att människor förflyttat sig hit till ett land 

med bättre välfärd för att tigga. Polisen jobbar ju nära medborgarna och bildar ju också sin 

uppfattning efter vilken information de får av allmänheten. Bland annat säger Ola att de har 
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bevis hos polisen att vissa personer som står och tigger i Kristianstad som visar upp någon typ 

av funktionshinder inte är funktionshindrade när de förflyttar sig runt i staden eller ska ställa 

sig på någon annan plats. Detta skulle kunna ses som ett bedrägeri, men rekvisiten för detta 

brott är ej uppfyllda pga. att den som lägger pengar inte anses blivit lurad, detta enligt 

åklagare, utan en har lagt pengar frivilligt. Under denna första intervju stod det klart att 

gatutiggeriet u som uppfattast problem av polisen i den mån att de får ta emot klagomål från 

allmänheten. Bland annat har allmänheten observerat att en man kommer och plockar upp 

pengar varje halvtimme från samtliga gatutiggare i innerstaden. Polisen ser på fenomenet som 

organiserat.  

 

”/…/ vi är ganska säkra då på att det är någon form av organiserad verksamhet och att 

huvudsyftet är inte att det står någon utfattig människa och behöver pengar  för mat för dagen, 

utan det är ju något annat...” – Ola Hessbo 

 

Ola menar att gatutiggeriet skulle kunna vara en effekt av Sveriges inträde i EU för att det 

därmed är fritt för alla inom Schengenområdet att åka till Sverige i tre månader i taget utan 

visum. Innan inträdet i EU var en som kom för att vistas i Sverige tvungen att bevisa att hen 

hade medel för sitt uppehälle i landet under vistelseperioden. Nu för tiden behöver en inte 

bevisa detta, men skulle en icke svensk medborgare gå till socialtjänsten och be om 

ekonomiskt understöd så är detta ett skäl att avvisa vederbörande från landet pga. att en då 

bevisat att en inte har medel för sitt uppehälle. De personerna som kommit hit och tigger står 

nämligen inte som klienter under migrationsverkets myndighet och alltså söker de inte 

uppehållstillstånd i Sverige. Ola säger även att de som tigger är från fattiga öststatsländer och 

att dessa personer verkar vara släkt. Det verkar onekligen som att polisen jobbar på att finna 

lagstiftning att tillämpa gällande tiggeri 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är anledningen till att människors huvudsakliga 

åsikt är att det ”inte ser bra ut” konstruerat av normer och värderingar. Även att det ”stör 

ordningen” är ur detta perspektiv en konstruktion.  Eventuellt härstammar normen om hur 

våra gator och torg bör se ut från vårt välfärdssystem. En är inte van att se personer som har 

det så pass dåligt att de behöver tigga. Människor har själva konstruerat ordningen och vad 

som hör till den och det är också människor som skrivit lagar om den.  
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Polisens uppfattning av gatutiggeri som ett problem styrs av människors uppfattning av 

fenomenet. Människor har registrerat något som inte passar in i deras vardag och bildat sig en 

uppfattning om det. Den uppfattningen växer sedan i takt med att informationen om 

fenomenets existens etableras. Ett missnöje tar form och sprids tillsammans med 

uppfattningen och plötsligt får polisen ett samtal och sedan flera av missnöjda medborgare.  

Det finns ingen lag som ger polisen rättighet att ingripa i dagens läge. Eftersom polisen har 

ansvaret för att ordning och lag följs har de följaktligen mycket kontakt med människor som 

har synpunkter inom dessa områden. Polisen medger att en ser på gatutiggeriet som ett 

problem och att människor hör av sig till dem och klagar över att det är ett obehagligt inslag. 

Den mänskliga faktorn spelar stor roll, en pratar med varandra om gatutiggeriet och rykten 

sprids. Precis så skapas en socialkonstruktion.  

 

5.2 Arbete-och välfärdsförvaltningen i Kristianstads uppfattning 

 

Efter att ha blivit hänvisade från den ene till den andre inom förvaltningen fick vi samma svar 

av samtliga, nämligen att ingen gatutiggare har sökt hjälp av förvaltningen.  

I motionen som Sverige Demokraterna lämnat in till nämnden skriver de att de vill förbjuda 

gatutiggeri i Kristianstad och Åhus med motiveringen att  

 

”det är ett stötande och oönskat inslag i gatumiljön att se tiggare som låtsas lida för att väcka 

medlidande”.-Sverige Demokraterna, Kristianstad 

 

Enligt Sverigedemokraterna är det även ett problem för att turister kan tro illa  

om vår välfärdsstat samt att folk tycker det är obehagligt med utländska tiggare.  

Det föreslagna svaret på motionen som skulle kunna komma att bli arbete-och 

välfärdsnämndens svar till Sverigedemokraterna motsätter sig motionens syfte och vill alltså 

avslå yrkandet om att förbjuda tiggeri i Kristianstad och Åhus. (se bilaga 5) Detta med 

huvudanledningen att arbete-och välfärdsförvaltningen inte har någon erfarenhet av att tiggare 

som åsyftas i motionen har sökt sig till socialtjänsten och att detta främst är en fråga om 

fattigdom och diskriminering i andra länder och borde tas upp och behandlas på nationell 

och/eller EU-nivå. 
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”EU-medborgare har rätt att komma till Sverige och arbeta. Om de inte kan försörja sig själv 

på arbetet eller om arbetet upphör har de inte rätt till försörjningsstöd utan förväntas åka 

hem.” -Arbete-och välfärdsförvaltningen, Kristianstad 

 

Det visar sig också i svaret att en av anledningarna till att socialnämnden inte vill bevilja 

förbud mot vanemässigt tiggeri är pga. att en inte vet vad konsekvenserna skulle bli.  

 

”Om det införs ett förbud mot tiggeri i Kristianstad och Åhus är det svårt att veta om en 

konsekvens skulle bli att ”avhysta tiggare” kommer till Arbete och välfärd och söker 

försörjningsstöd eller hjälp till hemresa.” -Arbete-och välfärdsförvaltningen, Kristianstad) 

 

En anledning till att gatutiggare i Kristianstad inte sökt någon ekonomisk hjälp av arbete-och 

välfärdsförvaltningen är antagligen att personer som inte är skrivna i kommunen inte är 

berättigade ekonomiskt bistånd. En annan anledning kan vara att de inte heller vill ha någon 

hjälp även om de hade varit berättigade till det. Det är lätt att ta för givet och därmed 

konstruera att en person som tigger behöver samhällets hjälp trots att vi egentligen inte vet 

vad som är sanning. Vi vet inte heller om gatutiggarna själva anser att de behöver någon hjälp 

även om de varit berättigade till det. Precis som Beijer skriver i sin rapport kan det finnas en 

rädsla hos människor att ta kontakt med en myndighet.  

Det som präglar Kristianstads Sverigedemokraters syn på gatutiggeri är ett ”vi och dom-tänk” 

i den mån att de påstår att gatutiggaren låtsas lida för att väcka medlidande, de påstår även att 

gatutiggarens härkomst är av relevans för fenomenet och en av deras huvudanledningar till 

varför de vill förbjuda tiggeri i Kristianstad och Åhus är att turister som kommer till staden 

kan få fel bild av välfärden. I motionen har de inte heller hänvisat till några källor till var de 

fått denna information ifrån. Detta visar att det är enkelt för människor med makt, exempelvis 

politiker, att sätta en stämpel på folk och betrakta dem som avvikare, vilken kan leda till 

stigmatisering (Berg, 2003). Precis som Nilsson skriver i Kontroll makt och omsorg är det 

också personer med denna makt som kategoriserar människor och riskerar att marginalisera 

dem (Nilsson, 2003).  
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5.3 Butiksägaren i innerstaden och vakterna från vaktbolaget  

Butiksägaren uttryckte ett stort missnöje över gatutiggeriet. Hen har gjort allt i sin makt och 

ringt till olika myndigheter och personer för att uppmärksamma och förbjuda tiggeriet i staden 

i synnerhet som de ofta står utanför hens butik.  

”/…/ och så har jag… ringde jag kommunen och där var det liksom inga som ville ta i det” –

Butiksägare i Kristianstad 

Hen beskriver också att hen har observerat att gatutiggarna simulerar handikapp samt att de är 

aggressiva i sitt tiggande och då i synnerhet mot äldre människor. Hen berättar även att hen är 

övertygad om att det är organiserat tiggeri, någon form av ”liga”. Hen ser tiggeriet som ett 

stort problem som stör hens kunder och stadens utseende.  

 

”Kunderna kommer in här till mig och talar om hur obehagligt de tycker att det är /…/ han 

den ena, den här ja, han är aggressiv om han inte får pengar har jag hört.” – Butiksägare i 

Kristianstad 

Däremot menar hen att gatumusikanterna som spelar är duktiga och att det inte alls är samma 

sak som tiggeri. Det är underhållning och ett trevligt inslag i miljön. 

 

Eftersom vakterna talar mycket med allmänheten och har god kontakt med personalen i stans 

butiker så har de också en god uppfattning om vad dessa personer tycker och tänker om 

gatutiggeriet. De två vakterna uttryckte ett missnöjde mot gatutiggeriet men också en 

uppgivenhet kring att det inte finns så mycket en kan göra åt det. Vakterna hävdade att 

grannkommunen Hässleholm i sin ordningsstadga har förbjudit gatutiggeri, och de skulle 

gärna se att en förbjuder gatutiggeriet i Kristianstads också. Detta visade sig dock vara en 

felaktig uppgift (Hässleholms kommun, 2011).  

Vakterna uppger även att det är ett antal personer och alltid samma som står och tigger på 

innerstadens gator och att de är från Östeuropa. De talar också om att gatutiggarna simulerar 

handikapp för att få pengar. Vakterna tycker inte alls att gatumusikanterna är likställda med 
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gatutiggarna. Vi frågade vakterna om de tycker att gatutiggeri borde förbjudas i Kristianstad. 

Svaret vi fick var:  

 

”Ja det ser förjäkligt ut, så absolut. Jag menar /…/ tar man bort det alternativet så kanske de 

blir tvungna att söka hjälp. För jag menar det där är ju ingen livsstil det heller. Man ska ju inte 

eeehhm, vara okey med en sån livsstil /…/”- Vakt 1 

 

Butiksägaren har en övertygelse i sin beskrivning om att det är organiserat tiggeri och att en 

av gatutiggarna simulerar handikapp. Detsamma gäller vakterna. Vad de med säkerhet 

egentligen vet är för oss okänt. Det är relativt enkelt att bilda sig en uppfattning om att något 

är avvikande bara för att det är främmande. Kunderna som dessutom beklagar sig för 

butiksägaren när de kommer in i butiken kanske bidrar till att hen får de starka känslorna 

gentemot gatutiggarna som hen beskriver. Det kan uppstå en så kallad ”visklekseffekt” som 

bidrar till stämpling. Omgivningens uppfattning är av stor vikt för ett fenomen (Hilte, 1996).  

Eftersom vakterna har god kontakt med många butiksägare i staden faller det sig naturligt att 

de pratat om saken och kanske delat varandras åsikter.   

 

5.4 Privatpersoners uppfattning 

 

Utifrån svaren på enkätfrågorna har vi delat in svaren på våra fyra frågor i kategorier och 

nedan är resultatet för vad vi kunnat utläsa.  

På första frågan ville vi ha svar på när respondenterna senast under det gångna året gav något 

till en gatutiggare. Av de hundra svarande uppgav 7 procent att de gett något den senaste 

veckan, 10 procent att de gett den senaste månaden, 36 procent att de gett det senaste året och 

47 procent att de aldrig gett under gångna året. Dessa siffror kan vittna om en skepsis 

gentemot gatutiggeri som förekommer bland människor, med tanke på den förhållandevis 

höga procent som svarat aldrig på frågan. Denna bild stämmer också överens med den syn vi 

har erfarit att många har. Detta är enligt Goffman den skara observatörer som inte övertygats 

av gatutiggarens presentation. På så vis har gatutiggaren misslyckats med sin roll och kommer 

inte nå sitt mål (Goffman, 2007). 
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Andra frågan på enkäten var en öppen fråga där vi undrade hur gatutiggeret uppfattas. Efter 

att vi läst igenom svaren flera gånger såg vi en tydlig uppdelning och valde därför att skilja 

svaren i två stora huvudkategorier. Den ena kategorin bestod av svar som vi tolkade som 

negativa där de mest frekventa koderna var; tråkigt, hemskt, synd om dem, obehagligt, 

jobbigt, känner medlidande. Till denna kategori hör 59 procent av de svarande varav 22 

procent också hävdade att gatutiggeriet var uppgjort, falskt, fejk och oseriöst. 

 ”Det är synd om dem, men stött på tiggare jag givit pengar till som sedan kört iväg i fina bilar 

så min syn har ändrats lite.”  

Upplevelsen som skildras ovan är ett exempel på hur flera av svaren sett ut. Vår uppfattning 

är att det i ett svar som detta finns en känsla av besvikelse och att en känner sig lurad. 

Andra svar som återkom i denna kategori var svar som antydde att det fanns en obehagskänsla 

gentemot fenomenet.  

 

”Det berör mig, jag får skuldkänslor och går omvägar för att inte se”  

 

Personen som svarat enligt ovan skriver att hen får skuldkänslor. Dessa känslor kan tänkas 

komma från vetskapen om ens eget välstånd i förhållande till gatutiggaren. Antagligen är det 

ett sätt att skydda sig från att bli känslomässigt engagerad.  För gatutiggarens del har hen 

antagligen gjort sig själv en björntjänst då hen har väckt både medkänsla och skuldkänsla som 

lett till att människor som känner enligt ovan antagligen inte kommer ge någonting till 

gatutiggaren då de hellre går omvägar. Även i detta fall kan tiggaren enligt Goffmans teori ha 

misslyckats med att spela sin roll då målet inte uppnåtts.  

En annan kommentar som vittnar om förvirring och misstro är den här: 

”Jag vet inte riktigt vad jag ska tro just för att det snackas så mycket om att tiggeri, om att det 

inte är ”på riktigt”. För som sagt jag vill gärna hjälpa människor men det ska gå till rätt 

grejer”  

Liknande kommentarer var inte heller ovanliga som svar på fråga två. Det finns en tydlig 

misstänksamhet hos människor som med stor sannolikhet konstruerats av andra människors 

observationer och uppfattning av fenomenet. Som personen ovan skriver så blir hen osäker på 
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sin egen upplevelse då hen verkar ha hört många människors åsikter. Vi tror att det är en 

relativt vanlig företeelse att en lyssnar mycket på vad andra har att säga utan att vara särskilt 

källkritisk. Här bildas enkelt en stämpel som kan leda till stigmatisering.  

Vi har även erfarit en del, i våra ögon, ilskna och på gränsen till aggressiva utlåtanden i denna 

kategori. Kommentarer om att gatutiggare utnyttjar vår välfärd och att de borde veta bättre var 

inte ovanliga.   

 

”Jobbigt, de kan skaffa sig ett jobb som andra” 

Personen i fråga har använt ordet ”kan” som att hen var helt säker på att detta var en möjlighet 

för gatutiggaren. Dessutom har personen hänvisat till andra människor i samhället som har 

jobb eller eventuellt som söker jobb vilket leder oss till vår Svenska jantelag som grundar sig i 

den lutherska synen och de protestantiska värderingarna (se avsnitt 1.1.2 Tiggarens historia).   

Den andra huvudkategorin bestod av svar som; ingen åsikt, stör mig inte, bryr mig inte, ser 

dem inte, lugnt. 37 procent av alla svarande tillhörde denna kategori.  

 

”Att det är en ny företeelse. Mest förundrad blir jag över dom ”vanliga medborgarna” som 

fnyser åt en när man ger pengar. ” 

 

Kommentaren ovan var speciellt och stack ut lite ur mängden då personen ifråga har stött på 

fenomenet från en helt annan synvinkel. Till skillnad från majoriteten som blivit förundrade 

över gatutiggarna i sig har den här personen blivit förundrad över människor som visar sitt 

missnöje mot att en lägger pengar. Detta kan vara ett exempel på en person som inte tagit del 

av stigmatiseringsprocessen och som tagit avstånd från det som i socialkonstruktionismen 

kallas för normalitet.  

 

Efter att ha studerat svaren ytterligare framgick det att 11 procent av alla svarande upplevde 

en ökning av fenomenet. Vi lade också märke till hur vårt utrymme för fri tolkning av frågan 

varierade svaren då 4 procent uppgav att deras uppfattning av gatutiggeri var ”trevligt”. 

Samtliga hänvisade till de gatumusikanter som ibland spelar på stadens gator.  
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”Inte störande i alla fall, trevlig musik.”   

 

Vi har medvetet avstått från att definiera för respondenterna vad vi menar med ordet 

gatutiggare då vi velat ta reda på deras eventuellt skilda uppfattningar av fenomenet.  

Precis som i Ulla Beijers rapport är uppdelningen tydlig. De som accepterat fenomenet och de 

som är emot det (Beijer, 1999).  

Den tredje frågan handlade om vad en trodde att gatutiggares intjänade pengar går till. Här 

fick en kryssa i mer än ett alternativ om en så ville.  

Alternativet ”egen livsföring” var det alternativ som fick majoriteten av svaren. 30 procent av 

de svarande hade valt detta alternativ.  

23 procent hade valt alternativet ”går till någon annan” som enda svar. 

Resterande 47 procent var spridda över de olika alternativen samt kombinationer av flera 

alternativ.  

 

Under svarsalternativet ”annat” uppmanade vi respondenterna att motivera vad annat stod för 

om de valt att markera detta alternativ. Anledningen till detta var att vi ville få en uppfattning 

om vad folk annars trodde att pengarna går till förutom de alternativ vi angivit.  

Svaren vi fick gick tydligt att dela in i två huvudgrupper då hela 20 personer av 33 skrivit att 

de trodde pengarna gick till alkohol, droger, andra berusningsmedel eller tobak och 10 

personer av dessa 33 hade svarat något i stil med liga, maffia, bullvaner.  

En av de resterande tre hade inte motiverat sitt svar utan lämnat raden blank. Av de två sista 

svarande skrev en ”familj” som svar och den andre ”de blir rika”.  

 

Många personer förknippar uppenbarligen tiggeri med missbruk. Redan 1999 visade Beijer i 

sin rapport tiggeri – ett nygammalt fenomen att så många som 86 procent av de tiggare som 

förekommer i hennes undersökning hade kända missbruksproblem (Beijer, 1999).  

Detta är intressant eftersom vi observerat att ingen av de frekvent förekommande gatutiggarna 

i Kristianstad visat några tecken på att de är under påverkan av något berusningsmedel. Detta 

väcker så klart tankar om vart denna förutfattade mening om drogproblematik kommer från. 

En möjlig anledning kan vara att Beijers forskning är den mest nutida och aktuella i 

sammanhanget och vi har inte hittat någon motpol i vårt sökande. Trots att Beijers forskning 
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gjorts i Stockholm och för hela fjorton år sedan är det kanske den bilden av en tiggare som är 

den mest moderna. Detta är ännu ett exempel på hur stämplingsteorin kommer till uttryck.  

 

Den fjärde frågan på vår enkät handlade om huruvida samhället bör ta ett större ansvar för 

gatutiggarna eller inte. 31 procent svarade att de tyckte helt klart att samhället borde ta ett 

större ansvar för tiggarna. 28 procent svarade Ja, 27 procent svarade vet ej, 12 procent svarade 

nej och 2 procent svarade att de inte alls tyckte att samhället borde ta ett större ansvar.  

Vad vi kan utläsa av dessa svar är att majoriteten tycker att samhället borde ingripa oavsett 

om det i detta fall innebär ett polisiärt eller av socialtjänsten styrt ingripande.  

Anmärkningsvärt är att bara 14 procent inte tycker att samhället bör ta ett större ansvar. 

 

Något vi reagerade på när vi läste och diskuterade resultatet av enkäten var ett samband 

mellan fråga ett och fråga tre. 31 procent av de hundra svarande som svarade att de trodde 

pengarna går till någon annan och/eller berusningsmedel (fråga tre) svarade även att de gett 

något till gatutiggarna under det gångna året (fråga ett). Detta vittnar om det Mauss skriver 

om i sin teori om gåvan, nämligen att inte alla gåvor är oegoistiska. En ger för att själv må 

bättre snarare än att ge för att personen som tar emot gåvan ska må bra (Mauss, 1990). Vissa 

av de personer som alltså har gett tiggarna något det senaste året har gjort det trots att de tror 

att det går till droger eller att det går till någon annan. Kanske kan detta bero på att människor 

känner skuldkänslor, vilket många också uppgett i enkäten. Eller kan det vara så att en inte 

tänker långsiktigt när en plockar fram plånboken utan ger av solidariskt tänkande. 

 

5.5 Egna observationer 

 

Det är främst tre personer vi syftar på som har rört sig mest frekvent i innerstaden under de 

senaste månaderna. De senaste två veckorna har dock två av tre inte synts till, annars brukar 

de alla vara här samtidigt och närmre bestämt varannan vecka. Vi har även observerat att då 

större evenemang anordnats i staden exempelvis handbollsslutspel och konserter där mycket 

folk lockats till Kristianstad har gatutiggarna varit på plats i innerstaden oavsett vilken vecka 
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det varit. En utav de tre, vi kan kalla hen gatutiggare 1, tar alltid ögonkontakt med människor 

och ofta får en även ett leende. Den andra utav dem, gatutiggare 2, håller händerna knäppta 

som i en bön och upprepar likt ett mantra ordet ”please”. Gatutiggare 3 har en käpp som hen 

stödjer sig på och står oftast upp tillskillnad från de två tidigare nämna som sitter på knä. 

Gatutiggare 3 har även uppenbara skakningar i delar av sin kropp. Andra observationer vi 

gjort är att gatutiggare 3 inte tigger enbart i Kristianstad utan även i andra delar av Skåne.  

Här ser vi i enlighet med Goffmans rollteori betydelsen av attribut som eventuellt 

gatutiggarna själva är medvetna om.  

Den slutsats vi kan dra av dessa observationer är att gatutiggarna vill hålla till där det är 

mycket folk i omlopp. Antagligen för att öka sannolikheten att någon lägger pengar.  

Platsens betydelse är av stor vikt i ”front stage” då intrycket och resultatet delvis styrs av plats 

och attribut (Goffman, 2007).  Under våra observationstillfällen har vi inte sett något som 

tyder på att gatutiggarna simulerar handikapp och inte heller på att de skulle vara påverkade 

av något berusningsmedel eller att de skulle vara aggressiva. Vad som pågår i ”back stage” är 

kan man dock aldrig med säkerhet veta (Goffman, 2007). Vi har inte använt oss av något 

observationsschema annat än att vi antecknat varje gång vi sett gatutiggarna och om det hänt 

något speciellt vid det tillfället. Vi har endast ett fåtal gånger suttit och observerat en längre 

stund.  

 

5.6 Andra biståndsverksamheters uppfattning 

 

Nedan kommer vi redogöra för övriga kontakter med biståndsverksamheter som vi tagit under 

arbetets gång.  

 

LP-stiftelsen: LP-stiftelsen i Kristianstad är en organisation som bedriver socialt arbete med 

fokus på beroendevård. De har ett tätt samarbete med pingstkyrkan och deras verksamhet 

består av arbetsträning, motivering, social träning etc.  

Anledningen till att vi tog kontakt med LP-stiftelsen var att vi fick ett tips av en privatperson 

om att denna stiftelse kommer i kontakt med bland annat hemlösa personer och andra som 
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kanske har det socialt svårt. För att inte riskera att gå miste om något viktigt hörde vi med LP-

stiftelsen om de kommit i kontakt med tiggare i Kristianstad. I sin verksamhet hade de inte 

kommit i kontakt med någon av gatutiggarna vad de visste, däremot hade de som arbetar 

ideellt för pingstkyrkan träffat en av de gatutiggarna som är välkända på Kristianstads gator. 

Dessa personer hade varit ute på sin veckorunda med en vagn med kaffe och smörgås som de 

delar ut till den som är hungrig och behövande. Den välkända gatutiggaren hade enligt deras 

utsago verkat väldigt hungrig och tacksam och med stor aptit tagit för sig av fikat.  

 

 

Vuxenvården: Kristianstad kommuns vuxenvård är ansvariga för mycket av insatser och vård 

som bedrivs för missbruk, psykiska funktionshinder och andra sociala problem. Vi pratade 

med Peter Sonnsjö som är enhetschef för vuxenvården och som även kunde tala för härbärget 

i Kristianstad. Med studiens syfte i förgrunden ville vi ta reda på om vuxenvården varit i 

kontakt med någon av gatutiggarna. Peter berättade för oss att vuxenvården inte bedriver 

någon uppsökande verksamhet och att de personer vi syftar på inte sökt någon hjälp eller 

insats hos vuxenvården. Inte heller härbärget hade sett till gatutiggarna inom ramarna för sin 

verksamhet.   

Informationen som framgått av dessa kontakter har varit intressant att ta del av. Med tanke på 

hur många personer som besvarat vår enkät om tror att de intjänade pengarna går till 

berusningsmedel så var det extra intressant att höra med både Vuxenvården och LP-stiftelsen i 

Kristianstad om de kommit i kontakt med gatutiggarna.  

Eftersom vuxenvården också tillhör arbete- och välfärdsförvaltningen gäller samma regler 

även där. Enligt Peter Sonnsjö har ingen av gatutiggarna tagit kontakt med vuxenvården. 

 

Tydligt är att det finns olika och starka uppfattningar av gatutiggare i Kristianstad vilket 

sociala konstruktioner säkert bidrar till. Konstruktionerna är byggda på våra normer och 

värderingar vilket är vad som avgör om någon eller något är avvikande. Det är enkelt att sätta 

en stämpel på en person eller ett beteende men desto svårare att tvätta bort denna stämpel. Det 

är även enkelt att till slut identifiera sig med sin stämpel och stigmatiseringen blir ett faktum 

(Repstad, 1998). Spelar en sedan sin roll bra och på rätt scen med rätt attribut så blir 
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observatörerna kanske övertygade och i gatutiggarens fall lägger de en peng (Goffman, 2007). 

Kanske lägger observatören pengar för att hjälpa tiggaren, eller av egoistiska skäl, eller helt 

enkelt för att döva sitt samvete som säger tur att det inte är jag som behöver tigga offentligt 

(Mauss, 1990).  
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6 Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på vilken uppfattning myndigheter, privatpersoner, 

butiksägare och vakter har av personer som tigger på offentlig plats i Kristianstad. 

Efter gemomförd enkätundersökning och intervjuer samt analys av resultatet har vi kommit 

fram till följande:  

Privatpersoners uppfattning av personer som tigger på gatan i Kristianstad är delad. 

Majoriteten av de hundra som besvarat vår enkät hävdar dock att det är upprörande på diverse 

olika sätt och att samhället bör ta ett större ansvar för fenomenet. 

Butiksägaren i centrala Kristianstad och vakterna från vaktbolaget har i princip samma 

uppfattning av fenomenet. De båda parterna är missnöjda och tycker att det borde förbjudas. 

Polisens uppfattning av personer som tigger på gatan är att det är organiserat tiggeri och de 

arbetar för att kartlägga fenomenet. Dock begår gatutiggarna inget brott och polisen kan 

därför inte tillämpa någon insats.  

Socialtjänsten och andra biståndsverksamheter har inte kommit i kontakt med fenomenet. 

Samtliga uppger att ingen av de personerna som tigger på gatan har sökt någon hjälp eller 

insats hos dem och de har ingen direkt uppsökande verksamhet.  

Gatutiggarna vi avser i denna undersökning har enligt uppgifter från polisen giltiga pass och 

visum för att vistas i Sverige då de kommer från länder inom Eu och/eller Schengen. Detta 

gör att dessa personer i dagsläget inte är berättigade någon hjälp från socialtjänsten. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att fenomenet ogillas och uppfattas som ett problem av de 

flesta vi pratat med i samband med undersökningen. Det framgår dock att många av de 

personerna som har åsikter saknar kunskap om aktuell lagstiftning.  
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7 Diskussion 

 

Då vi började skriva den här uppsatsen visste vi inte hur aktuell vår studie faktiskt är i hela 

Sverige. Självklart hade vi hört om gatutiggeri och vi båda hade också stött på det i 

vardagslivet. Då vi började söka litteratur och artiklar som rörde vårt ämne visade det sig att 

det inte alls fanns mycket tidigare forskning inom ämnet. Däremot fann vi en uppsjö av 

tidningsartiklar som skrivits i ämnet och fann snart att gatutiggeriet var en het potatis även på 

politisk nivå. Den största anledningen som folk vi har talat med uppger till att de vill förbjuda 

gatutiggeri i Kristianstad är att de tycker att det inte ser bra ut och att ingen i Sverige behöver 

ha det så. Vad en menar med detta är oftast att vi som lever i en välfärdsstat har lösningar mot 

denna typ av avvikande beteende, såsom ekonomiskt bistånd. Vad många inte vet är att 

personer med ett EU-pass eller Schengenpass är fullt berättigade att vistas i landet och ingen 

behöver uppge varför. Skulle däremot Gatutiggarna söka sig till socialtjänsten och be om 

ekonomiskt bistånd har de genom den handlingen bevisat att de inte klarar av sitt uppehälle i 

landet och blir då hemskickade snarare än beviljade bistånd.  

Vi tror, precis som arbete-och välfärdsförvaltningen skriver i sitt föreslagna svar på motionen 

om förbud mot gatutiggeri, att det handlar mycket om fattigdom och misär i andra länder. 

Men har Sverige ett ansvar? Vi har ju ansvar för våra medmänniskor. Ingen ska behöva tigga 

för sin överlevnad men tyvärr är det den fula verkligheten. När majoriteten av alla personer vi 

talat med om detta fenomen, oavsett myndighetsperson eller inte, säger att det ”inte ser bra 

ut”. Till och med uttrycker sig så att det ser ”för jävligt ut på våra gator att ha folk som bara 

står där och är allmänt smutsiga och fattiga.”  

Vad bryr vi oss om egentligen? Vad säger detta om oss som medmänniskor? Som 

samhällsmedborgare? Det är att blunda för den fula verkligheten! I verkligheten finns detta 

fenomen och det är ett stort problem i andra länder. Fattigdom existerar oberoende av om vi 

ser det eller inte och oberoende av vår åsikt om det. Att det inte existerar på samma sätt i 

Sverige som det gör i andra länder är en sak. Men att bry sig om hur det ser ut är minst sagt 

ytligt. Och det är inte konstigt då vi lever i ett ytligt och utseendefixerat samhälle med vissa 
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ideal och krav som är näst intill omöjliga att leva upp till. Vi är inte vana i Sverige att se 

denna typ av fattigdom uttryckas på detta sätt. Det sticker i våra ögon. Inte alltid av 

medlidande och samvetskval men av obehag. Obehag över att det påminner oss om vårt 

välstånd. Det påminner oss om hur bra vi har det i jämförelse med många andra. Och ändå är 

vi kanske inte nöjda. Tyvärr ser västvärldens välfärdssamhällen ut så. 

Under studiens gång har vi fått uppfattningen om att många människor har starka åsikter och 

förutfattade meningar utan att egentligen ha belägg för det. Det blir då väldigt lätt att stämpla 

personer som är annorlunda. 

Gemene mans uppfattning är att gatumusikanter utför en form av underhållning och därför 

anses de inte tigga pengar. Detta har antagligen sina rötter i den lutherska synen som präglar 

det svenska samhällets normer - en ska arbeta för att förtjäna sina pengar. Vi vill därmed ägna 

en tanke åt hur stor påverkan stigmatiseringen har: Om en skulle sätta en gitarr i famnen på en 

av de gatutiggare som vi avsett i vår studie, skulle folk då se det som att tiggaren gör sig 

förtjänt av pengarna eller är hen ofrånkomligt stämplad som en tiggare? 

Många vill förbjuda gatutiggeriet i Kristianstad. Vi tror att stigmatisering och diskriminering 

inte försvinner för att en osynliggör det. Det skulle vara att blunda för problemet och därmed 

låtsas som att det inte finns.  

Vi har diskuterat mycket angående saker som kan ha påverkat studien och på vilket sätt. 

Exempelvis var intervjun med vakterna från vaktbolaget lite speciell eftersom att de var två 

intervjupersoner samtidigt. Detta för att den ena av dem var mer insatt och den andra ville 

vara med och lyssna. Automatiskt blev det att den andra lade till några saker och fyllde i den 

förstas meningar ibland. Det var ett bekvämt och bra samtal och en lyckad intervju, men vi 

undrar lite om och hur det kan ha påverkat svaren att de var två. Detta är antagligen något vi 

aldrig kommer får reda på, men det är nog bra att en medvetet reflekterat och diskuterat kring 

det. En annan sak som varit intressant är samtalet som skett mellan oss och intervjupersonerna 

efter att vi avslutat intervjun och inspelningen av våra röster. Där har sagts och diskuterats en 

del intressanta saker på ett mer avslappnat sätt, vilket säkert är naturligt.    

Vi är nöjda med att ha valt en triangulering som metod för att genomföra studien. Vi upplever 

inte att vi hade kunnat nöja oss med en av metoderna. 
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Deltagandet och engagemanget i enkätundersökningen har varit över förväntan då endast fem 

personer av de tillfrågade har tackat nej till att svara på enkäten. Denna del i metoden har 

skänkt oss många bra diskussioner och möten med intressanta människor. Ämnet har väckt 

debatt både bland dessa människor samt i våra umgängeskretsar vilket har varit härligt att se 

och ta del av då vi tycker att det är ett viktigt ämne. 

Vi hoppas att mer forskning tillkommer inom detta ämne då det inte finns så mycket i dagens 

läge. Det verkar onekligen vara ett ämne som engagerar människor och väcker debatt. 

Dessutom är det ett ämne som får människor att fundera över sina värderingar. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

 
Hej! 

Vi heter Wictor och Tara och vi studerar socionomprogrammet på högskolan i Kristianstad.  

Vi håller just nu på med vår C-uppsats som handlar om myndigheters och privatpersoners syn 

på gatutiggeri som fenomen. Vi är därför intresserad av att genomföra ett par intervjuer med 

några av er på (myndighet) i Kristianstad, för att höra er synd på fenomenet utifrån socialt 

arbete . Vi söker helst (några patrullerande polis/en chef) som (kommer i kontakt med/kan 

uttala sig om) allmänheten i sitt arbete. Intervjun kommer att ske på plats efter era önskemål 

och kommer att ta ca 30 min. 

Vi kommer avidentifiera informationen som ni ger oss och den kommer endast att användas  i 

forskningssammanhang.  

Vi är oerhört tacksamma om några vill ställa upp och ge oss en djupare förståelse om 

gatutiggari i förhållande till fattigdom. Om ni har några frågor innan vi träffas så kan ni nå oss 

på telefonnummer 0709-290183. Kontakta oss på samma nummer för att boka in tid och plats! 

Vår handledare är Hans Knutagård, universitetslektor inom socialt arbete.  

Han kan nås för frågor via mejl: hans.knutagard@hkr.se eller mobil 0733-720 887 

 

 

Med vänlig hälsning 

Wictor Gradner och Tara Mahfoudh 

Kristianstad 2013-04-11 
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Bilaga 2 - Samtyckesbrev 
 

Genom att underteckna nedan samtycker jag härmed till att delta i den undersökning jag blivit 

informerad om. Jag deltar frivilligt och jag kan avbryta deltagandet närhelst jag önskar eller 

avböja att svara på vissa frågor. 

Jag är informerad om undersökningens syfte och vilka moment som ingår i denna. Jag är fri 

att välja att vara anonym i undersökningen om jag så önskar.  

Under tiden som intervjumaterialet bearbetas kommer det att hanteras med största 

konfidentialitet och därefter kommer det att makuleras. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

 

- Har frågor som rör tiggeriet tagits upp inom eran myndighet under det senaste året?  

 

- Går det att se någon ökning? 

 

- Vad har ni kommit fram till i så fall? 

 

- Har ni träffat på tiggarna i erat jobb? Som klienter? 

 

- Upplevs fenomenet som ett problem? 

 

- Enligt socialtjänstlagens portalparagraf ansvarar soc/ni för att alla människor i vårt samhälle 

är trygga ekonomiskt, hur ser ni på det i förhållande till gatutiggeri? 

 

- Har ni något samarbete med soc/polis/myndighet för att fånga upp det här fenomenet? 

 

- Har ni några insatser för att förebygga/förhindra? I så fall vad? 

 

- Vad tycker ni om det som skrivs i media?( Ligor etc) 

 

- Tycker ni att tiggeri bör förbjudas? Om ja, varför? 
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Bilaga 4 - Enkäten 
 

1. När gav du något till en gatutiggare senast under det gångna året? (Markera ett av 

svarsalternativen, sätt kryss för det svarsalternativ som passar bäst) 

Senaste veckan        __ 

Senaste månaden   __ 

Senaste året             __ 

Aldrig                        __ 

 

2. Hur upplever du gatutiggeriet i Kristianstad? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vad tror du gatutiggares intjänade pengar går till? (Markera ett eller flera av svarsalternativen, sätt 

kryss för det eller de svarsalternativ som passar bäst) 

Egen livsföring (mat/boende/sjukvård)  __ 

Välgörenhetsorganisationer                      __ 

 Går till någon annan                                   __  

 Annat                      __  

(om du svarar ”annat”,  motivera ditt svar)   

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________                                                           

 

 

 

4.Tycker du att samhället bör ta ett större ansvar för gatutiggarna? (Markera ett av svarsalternativen, 

sätt kryss för det svarsalternativ som passar bäst) 
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Helt klart    __ 

Ja                 __ 

Vet ej          __ 

Nej              __ 

Inte alls      __ 
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Bilaga 5 – Tjänsteutlåtande, Arbete- och välfärdsförvaltningen 
 

 

 

Motion - Förbjud vanemässigt tiggande i Kristianstad (bettleri)  
Änr AVN  2013/1354  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden 

Att föreslå kommunfullmäktige avslå yrkandet att förbjuda tiggeri i Kristianstad.  

Sammanfattning 

Arbete och välfärd har, enligt Socialtjänstlagen, att pröva ansökningar om bistånd från alla 

som vistas i kommunen. Genom det s k yttersta ansvaret kan försörjningsstöd beviljas till den 

som är i akut nöd. Det åligger samtidigt den som söker försörjningsstöd att själv försöka lösa 

behovet t ex genom att skaffa ett arbete.  

Människor från andra länder får komma till Sverige och arbeta men kan inte räkna med att 

leva på försörjningsstöd om de inte har ett arbete.  

Arbete och välfärdsförvaltningen har ingen erfarenhet av att tiggare som åsyftas i motionen 

har sökt sig till socialtjänsten. Frågan om människor som kommer till Sverige enbart för att 

tigga är främst en fråga om fattigdom och diskriminering i andra länder och bör som sådan 

behandlas på nationell och/eller EU-nivå. 

 

Beslutsunderlag 

Föreliggande yttrande. 

Motion – Förbjud vanemässigt tiggande i Kristianstad (bettleri). 

 

Arbete och välfärdsförvaltningen 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2013-04-29 

Avdelning 

Flemming Lindskov 

044-136153 

Flemming.Lindskov@kristianstad.se Arbete och välfärdsnämnden 
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Ärendet 

Niclas Nilsson, Sverigedemokraterna, har inlämnat en motion om att ett förbud mot bettleri i 

centrala Kristianstad och centrala Åhus införs i den lokala ordningsstadgan. 

I motionen skriver Niclas Nilsson att ”Sverige sedan länge har en sociallagsstiftning som gör 

att ingen svensk medborgare skall behöva tigga för att försörja sig”. 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 4Kap1§) är kommunen skyldig att ge personer som är skrivna i 

kommunen ekonomiskt bistånd om de uppfyller kraven för att få försörjningsstöd. Det finns 

ingen koppling till medborgarskap. Det sker alltid en individuell prövning och en bedömning 

om behoven kan tillgodoses på annat sätt och det åligger den enskilde att själv göra vad den 

kan för att bli självförsörjande. Kommunen har också det s k yttersta ansvaret för alla som 

vistas i kommunen (SoL 2a Kap 1§) vilket innebär att en person som söker sig till 

socialtjänsten med akuta behov av bistånd har rätt att få sin ansökan prövad oavsett varifrån 

han eller hon kommer. 

EU-medborgare har rätt att komma till Sverige och arbeta. Om de inte kan försörja sig själv 

på arbetet eller om arbetet upphör har de inte rätt till försörjningsstöd utan förväntas åka hem. 

De kan dock vid akut behov och om det finns barn i familjen med i Sverige få hjälp till 

tillfälligt uppehälle och hemresa. 

Icke svenska medborgare som stannar i Sverige och söker asyl hänvisas till Migrationsverket. 

Vad gäller tiggeriet i Kristianstad finns ingen erfarenhet på Arbete och välfärd av att någon av 

dessa personer sökt sig till socialtjänsten och ansökt om bistånd.  Om det införs ett förbud mot 

tiggeri i Kristianstad och Åhus är det svårt att veta om en konsekvens skulle bli att ”avhysta 

tiggare” kommer till Arbete och välfärd och söker försörjningsstöd eller hjälp till hemresa. 

Frågan om tiggeri skall förbjudas eller tillåtas i Kristianstad är en större fråga som handlar om 

fattigdom och diskriminering i andra länder samt fri arbetskraftsvandring. Frågan om tiggeri i 

Sverige bör därför behandlas på riks- och/eller EU-nivå. 

 

Merete Tillman 

Förvaltningschef 

Beslut expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetschef för Utredning 

 


