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Förord 

De illustrationer som figurerar i studien har skapats av min flickvän Merima Trncic. Utöver 

att rita bilderna har hon medverkat i att korrekturläsa arbetet, vilket hade svävat iväg och 

exploderat i antalet ord. Likaså har hon varit ett enormt stöd genom processen. Ett stöd som 

på otaliga sätt bidragit till att förbättra arbetet. Likaledes har hon fungerat som ett bollplank, 

mot vilka idéer konstruerats och tvivel/frustration lindrats. Hädanefter står jag i en enorm 

tacksamhetsskuld till henne. Jag vill också tacka min handledare Els-Marie Anbäcken, som 

under hela processen funnits där och förmedlat konstruktiva idéer och förslag. Likaså vill jag 

tacka de informanter, som utöver att frikostigt erbjuda sin tid, deltagit med engagemang och 

synpunkter under intervjun. Utan er hade studien aldrig blivit möjlig. Avslutningsvis vill jag 

tacka alla er andra, som genom stöd och tålamod, fört arbetet framåt.  

Jonas Svensson 

Eskilstuna, mars 2016. 
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SAMMANFATTNING 

Om tidigare grupper av tiggare främst identifierats som ”etniska” svenskar, består den nya 

gruppen huvudsakligen av utsatta EU-medborgare med romskt ursprung. Följande studie 

avsåg undersöka om socialsekreterares föreställningar om tiggare kan komma att påverka 

hur de väljer att använda sitt handlingsutrymme. Genom semistrukturerade intervjuer med 

handläggare inom ekonomiskt bistånd samt en innehållsanalys av de lagrum som rör 

socialtjänstens myndighetsutövning riktade mot gruppen, har en del betydelsefulla 

föreställningar identifierats. Parallellt med medkänsla tenderade de intervjuade 

biståndsbedömarna att förskjuta ansvaret för målgruppen till nationer och strukturer utanför 

Sveriges gränser. Likaså föreslog ingen av informanterna att EU-medborgarna, på lika villkor 

som svenska medborgare, bör inkluderas i de svenska välfärdssystemen. 

Biståndsbedömarnas exkluderande och skillnadgörande föreställningar om målgruppen 

tolkas som ett led i socialtjänstens och lagstiftningens målrationella utformning. Resultatet 

av välfärdssystemets utformning blir att den utsatta EU-medborgaren osynliggörs. 

Nyckelord: Globalisering, romer, välfärdssystem, etnocentrism, exkludering. 
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ABSTRACT 

If the earlier consumptions of beggars were defined as "ethnic" swedes, nowadays the group 

of beggars are mainly accredited as vulnerable EU-citizens of Roma origin. The following 

study investigated if the conceptions of the beggars can contribute to the social secretary’s 

ability to affect their discretion. Through semi-structured interviews involving with the 

administrators of the social work and also including a content analysis of the law section 

adapting to the authority, some important concepts have been detected. The empirical data 

contribute to showing how operators in welfare tend to have a habit of displacing 

responsibility to outside of Sweden. The absquatulate the social workers reflected in the 

interviews was intertwined with compassion and a behavior of transferring the responsibility 

for the target group to other nations and structures outside of Sweden. Nevertheless, none of 

the informants suggested that EU-citizens, on the same conditions as Swedish citizens, 

should be included in the Swedish welfare. The representatives of social work and their 

contributions of difference-making, thus their excluding conception of the target group is 

considered to be a result of social service and governmental conformation. To summarize, the 

results we can recognize within the investigation of the welfare-systems connection to the 

EU-citizen, is according to the critics that the the vulnerable EU-citizen has lost his rights 

and position in a society where beggars can only function as ”invisible”. 

Keywords: Globalization, Roma, welfare systems, ethnocentrism, exclusion.
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1 INTRODUKTION  

Följande avsnitt syftar till att skildra den bakgrund inom vilket det fenomen den utsatta EU-

medborgaren fallit offer för äger rum. Fenomenet brukar i alldagligt tal beskrivas som tiggeri. 

Likaså avser kapitlet redogöra för studiens syfte, centrala begrepp samt studiens 

målpopulation. Avslutningsvis följer en redogörelse över lagrum med relevans för syftet.  

1.1 Bakgrund 

Globaliseringens selektiva handel och kapitalspridning har bidragit till en förstärkt 

inkomstpolarisering i världen. En fri marknad har resulterat i att exkludera fattiga nationer 

och dess invånare. Utvecklingen, eller förändringen, har bidragit till att människor från 

fattigare delar av världen söker sig till mer prioriterade och materiellt gynnade nationer 

(Bauman, 2006).  

Det har under samtliga historiska epoker existerat utsatta, fattiga och marginaliserade 

grupper. Svedberg och Wollter (2013) liknar marginalitet vid en utanförposition, inom vilka 

individer/grupper helt eller delvis befinner sig utanför majoritetssamhällets institutioner och 

samhällsgrupper. Såväl historiskt som idag har de marginaliserade grupperna befolkats av 

exempelvis arbetslösa, missbrukare, hemlösa och minoriteter (Beijer, 1999). Rasskillnader 

och skillnader i nationellt ursprung, anser Stoneqvist (1937) vara marginaliseringens 

huvudsakliga orsaker. Som en sista utväg har dessa marginaliserade och utsatta grupper 

ibland tvingats tigga för sin överlevnad.  

Beslutet att inkludera Rumänien/Bulgarien i EU, 2007, förorsakade oväntade konsekvenser 

för ett flertal europeiska länder. Den fria rörlighet som åtföljde av inträdet innebar att vissa 

grupper, i högre utsträckning än förut, ämnade livnära sig i andra medlemsländer (Alenius, 

2012; Hansson, 2014). Om tidigare grupper av tiggare främst identifierats som ”etniska” 

svenskar, bestod den nya gruppen huvudsakligen av utsatta EU-medborgare, ofta med 

romskt ursprung och från Rumänien (Hansson, 2014; Skill, 2015).   

Idag förekommer tiggeri inom såväl stora som små svenska städer (Magnusson, 2014). 

Beräkningar gör gällande att det under mars 2015 fanns mellan 4000-6000 utsatta EU-

medborgare i Sverige. Flertalet söker i första hand en försörjningsmetod bortom tiggeri. 

(Swärd, 2015; SOU, 2010:55). Enligt Stockholms stadsmission (2014) erhåller den enskilde 

tiggaren cirka 70 kronor om dagen.  

Den utsatthet som tiggaren åskådliggör har skapat starka reaktioner. I ett radioreportage av 

Christina Enqvist (2014) framgår att attityden gentemot tiggare hårdnat. Randi Mossige-

Norheim (2014) redogör om hur det växt fram hatforum mot tiggare på Internet och att 
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anlagda bränder mot tiggares tältläger förekommit. I maj 2014 placerade 

Sverigedemokraterna ut stora annonser i Stockholms tunnelbana med texten ”Det är dags att 

stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator” (Thomsen, 2014, 12 maj).   

Den allmänna tiggaren i dagens offentliga rum är således EU-medborgare. Därigenom är 

gruppen berättigad till de sociala, juridiska och civila rättigheter som följer av EU-rätten 

(Swärd, 2015). I polemik däremot skildrar Swärd (2015) hur tiggaren ofta befinner sig i ett 

juridiskt ingenmansland.  

Tidigare forskning inom området har främst riktats mot mediala diskurser eller mot 

majoritetssamhällets föreställningar gentemot utsatta EU-medborgare som tigger. Följande 

studie kommer problematisera sambandet mellan föreställningar, lagrum och 

handlingsutrymme hos socialtjänstens biståndsbedömare inom ekonomiskt bistånd. 

Fenomenet kommer att beaktas mot bakgrund av den situation som stegvis vuxit fram efter 

sekelskiftet. En situation där utsatta EU-medborgare sitter på trottoaren bredvid en 

pappersmugg och ber om pengar utanför nästintill varenda ICA-butik, systembolag och 

köpcenter. 

1.2 Syfte/frågeställningar 

Följande kvalitativa studie avser undersöka om socialsekreterares föreställningar om tiggare 

kan komma att påverka hur de väljer att använda sitt handlingsutrymme. Studiens syfte 

avses besvaras utifrån följande frågeställningar: 

 Vad anser den enskilde socialsekreteraren om tiggarens utsatthet? 

 Vad anser den enskilde socialsekreteraren att tiggeriet beror på? 

 Vilka följder leder socialsekreterarens föreställningar till avseende 

biståndsbedömning i frågor som omfattar tiggare? 

 Hur beskriver den enskilde socialsekreteraren sitt handlingsutrymme avseende 

biståndsbedömning som rör tiggare? 

1.3 Begreppsförklaringar 

Under följande rubrik kommer utvalda begrepp med betydelse för den fortsatta läsningen att 

presenteras. 

1.3.1 Tiggeri  

Den sociala aktiviteten att tigga har i följande studie innebörden av att erhålla ekonomiska 

bidrag utan att erbjuda någon form av gentjänst. Definitionen är inspirerad av hur Hansson 

(2014) beskriver tiggeri. 
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1.3.2 Tiggare 

För att begränsa studiens undersökningsområde har tiggaren avgränsats enligt följande: Män 

och kvinnor från ett eller flera länder inom EU/ESS, vilka kommer till Sverige med avsikten 

att förbättra sin försörjning. En avsikt som av olika skäl resulterar i tiggeri.  

1.3.3 Handlingsutrymme 

Med handlingsutrymme avses det tolkningsutrymme som kvarstår efter att aktuella lagrum, 

rutiner och yrkestraditioner beaktats. Närmare bestämt handlar det om socialarbetarens 

förmåga att påverka en situation i en viss riktning. Beskrivningen är influerad av hur 

Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) skildrar socialarbetarens handlingsutrymme. 

1.4 Romer – en bakgrund 

Stora delar av de utsatta EU-medborgarna som tigger i Sverige har romskt ursprung (Skill, 

2015; Magnusson, 2014; Hansson, 2014). Av det skälet ansågs det befogat att introducera 

delar av gruppens historia. En historia som innehållit såväl slaveri som deportation och 

förintelse (Skill, 2015; SOU, 2010:55). 

Romer har under modern tid tillskrivits ett flertal olika beteckningar, såsom zigenare eller 

tattare. Det finns dokumenterat att romer befolkat Europa i cirka 700 år och idag beräknas 8-

12 miljoner romer leva i Europa. Gruppen har genom historien blivit utsatta för såväl fysiska 

som psykiska och juridiska övergrepp. Mellan 1400- och 1800-talet levde Rumäniens romer 

som slavar (Skill, 2015). Rumänien har idag Europas största romska befolkning. Av gruppen 

beräknas 90 procent leva i fattigdom.  

Ett utav skälen till varför romer möts av utanförskap beskrivs vara majoritetssamhällets 

föreställning om gruppens kulturella och etniska särdrag. Ytterligare ett skäl består i att 

romer inte har något eget land, vilket får till följd att de oavsett nationell tillhörighet 

betraktas som De Andra (SOU, 2010:55).  

Sedan 1500-talet har romer emigrerat till Sverige. Idag uppges cirka 50 000 romer vara 

permanent bosatta i landet (Romernas ungdomsförbund, 2014). I Sverige lever gruppen 

under sämre levnadsförhållanden än genomsnittet av befolkningen. Romer som grupp 

beskrivs vara underordnade majoritetssamhället i politiskt deltagande och inflytande. 

Ojämlikheten beskrivs ha sin grund i stereotypa föreställningar och diskriminerande 

samhällsstrukturer (Selling, 2013; SOU, 2010:55).  
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1.5 Aktuella lagrum  

Följande avsnitt avser förmedla en översikt kring de nationella och internationella juridiska 

ramar inom vilka relationen mellan socialarbetare och tiggande EU-medborgare äger rum.   

I kölvattnet från såväl globaliseringen som europeiseringen har den svenska universella 

välfärdsmodellen ställts inför nya prövningar (Demokratirådet, 2010). Sveriges inträde i EU 

år 1995 innebar att nationalstaten hänvisades till nya ramar och regler. Delvis som en 

konsekvens av Sveriges och andra länders inträde i EU, har utsatta EU-medborgare som 

tigger för sitt uppehälle blivit en återkommande syn i den svenska gatubilden (Hansson, 

2014). Den 29:e januari utsåg regeringen Martin Valfridson till nationell samordnare för 

utsatta EU/ESS-medborgare. Samordnarens uppgift är bl.a. att samtala med landsting, 

kommuner och frivilligorganisationer kring frågor som rör utsatta EU-medborgare (Skill, 

2015). 

Under våren 2015 anordnade Linköpings kommun, tillsammans med Sveriges kommun och 

landsting, en konferens med avsikt att behandla situationen för utsatta EU-medborgare. 

Såväl representanter från regeringen som kommuner och ideella organisationer medverkade. 

Under mötet befästes att Sverige varken avser förbjuda tiggeri eller förhindra den fria 

rörligheten. Likaså ansågs civilsamhället bära en nyckroll i förhållande till arbetet med 

gruppen. Vidare bedömdes medborgarnas hemländer bära det huvudsakliga ansvaret för 

målgruppens utsatthet (Skill, 2015).  

Sedan Sveriges inträde i den Europeiska Unionen 1995 är nationen förpliktad att följa EU:s 

regelverk och domstolsbeslut. Om Svensk lagstiftning hamnar i konflikt med EU:s 

författningar har EU-rätten företräde (SFS 1994:1500). Två grundläggande principer i EU-

rätten är det så kallande rörlighetsdirektivet och rätten till likabehandling. Rätten till fri 

rörlighet regleras i artikel 3 i EU-fördraget samt artikel 20 i EUF-fördraget (2004/38/EG). 

Rätten till likabehandling följer av bestämmelserna i artikel 18 EUF-fördraget (2011/98/EU). 

De båda principerna omfattar samtliga medborgare i EU/ESS samt Schweiz. Hädanefter 

kommer medborgare från såväl EU som ESS att benämnas EU-medborgare. Principen om fri 

rörlighet fastställer rätten till fri rörlighet inom unionen (2004/38/EG). Bestämmelserna om 

likabehandling slår fast att EU-medborgare, på lika villkor som svenska medborgare, erkänns 

rätten till ekonomisk biståndsprövning (2011/98/EU).  

De Svenska offentliga förvaltningarnas yttersta åtagande är att tjäna medborgarna och verka 

för deras sociala och ekonomiska välfärd (Lind, 2012). Likaså skall all offentlig maktutövning 

inneha rättsligt stöd, vilket framgår av 1 kap. 1 § i regeringsformen (SFS 1974:152). I 

välfärdsstaten Sverige tillkommer det socialtjänsten att behovspröva, bevilja och finansiera 

vård- och behandlingsinstanser av olika former (Lind & Fridström Montoya, 2012). I motsats 

till en detaljstyrd lag beskrivs sociallagstiftningen som en ramlag, vilket avser öka 

tillämpningens flexibilitet och tjänstemannens handlingsutrymme. Avsikten är att 

behovsprövningen ska vara möjligt att individanpassa. Likaså innebär utformningen att 

likformigheten och således rättssäkerheten ibland sviktar (Kjellbom, 2012; Lind & Fridström 

Montaya, 2012).  
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I Socialtjänstlagens inledande portalparagraf klargörs myndighetens övergripande mål. Av 1 

kap. 1 § följer att samhällets socialtjänst på demokratisk och solidarisk grund ska understödja 

människors ”ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor” samt ”aktiva 

deltagande i samhällslivet”. Därigenom är det socialtjänstens ansvar att tillförsäkra varje 

enskild individ en skälig levnadsnivå. Av bestämmelserna i 4 kap. 1 § SoL framgår att 

ekonomiskt bistånd beviljas under förutsättning att den enskilde saknar möjligheter att på 

egen hand tillgodose sina behov eller att få dem tillgodosedda på annat sätt. Av 2 kap. 1 § 

framgår att det ytterst är kommunernas ansvar att erbjuda stöd och hjälp till de personer som 

vistas inom kommunen (SFS 2001:453). Däremot saknas en allmängiltig definition om vad 

som avses med ”skälig” levnadsnivå. I praktiken är biståndets storlek och form beroende av 

kommun, faktiska omständigheter och aktuell riksnorm (Kjellbom, 2012). En fråga som 

infinner sig är om alla individer, även EU-medborgare som vistas i samhället, är 

tillförsäkrade en skälig levnadsnivå? Eller är lagen villkorad att utifrån olika kriterier endast 

inkludera vissa individer?  

I en rapport från Socialstyrelsen (2014) framgår att landets socialtjänst är skyldiga att utreda 

biståndsansökningar från EU-medborgare med uppehållsrätt på lika villkor som svenska 

medborgare. Förpliktelserna är sprungna ur EU:s princip om likabehandling (2004/38/EG). 

Uppehållsrätten är därigenom avgörande för EU-medborgarens rätt till bistånd. Av 3 kap. 6 § 

utlänningslagen följer att EU-medborgare som antingen arbetar, driver eget företag, studerar 

eller har tillräckliga medel för egen försörjning bedöms ha uppehållsrätt. Likaså medför 

uppehållsrätten att du som EU-medborgare får lov att vistas längre i Sverige än de 

grundläggande tre månaderna, vilket följer av bestämmelserna i 3 kap. 1 § utlänningslagen 

(SFS 2005:716). Under förutsättning att biståndet inte avser avhjälpa en nödsituation, har de 

EU-medborgare som av socialtjänsten inte bedöms uppfylla kriterierna för uppehållsrätt, inte 

heller rätt till bistånd (Socialstyrelsen, 2014).  

Sammanfattningsvis erbjuder den aktuella lagstiftningen EU-medborgare med uppehållsrätt 

bistånd på lika villkor som svenska medborgare. Däremot är EU-medborgare som saknar 

uppehållsrätt i betydligt högre grad hänvisade till att klara sig på egen hand. 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Delar av den forskning som kommer presenteras skildrar ett tidsligt och rumsligt 

sammanhang som skiljer sig från den aktuella studiens kontext, ytterligare andra är inte 

specifikt riktade mot EU-medborgare som tigger. Sammantaget syftar urvalsbredden till att 

lyfta fenomenet till en vidare kontext. Huvuddelen av de artiklar som använts har genomgått 

referee-granskning och samtliga utsågs med utgångspunkt i dess relevans i förhållande till 

studiens syfte. För att undvika otydlighet och öka studiens transparens kommer det framgå 

huruvida en artikel är kollegialt granskad eller inte.  



6 

 

2.1 Tiggaren i välfärdsstaten  

På uppdrag från socialstyrelsen genomförde Beijer (1999)  en studie om tiggeri och dess 

omfattning i Sverige. Metodologiskt faller studien inom ramen för den kvalitativa metoden. 

Materialet har sin grund i intervjuer med såväl tiggare som socialarbetare. Av studien 

framgår att tiggeri alltid förekommit i Sverige. Välfärdsutvecklingen och utbyggnaden av 

folkhemmet under senare delen av 1900-talet bidrog emellertid till att reducera fenomenet. 

Under 1999 beskrivs ett hundratal personer tigga aktivt inom Stockholmsområdet. En 

majoritet av gruppen brottades med missbruksproblematik och psykiska sjukdomar.   

Den bild som tecknas av Beijer (1999) skildrar ett Sverige där den tiggande EU-medborgaren 

hittills spelat en förhållandevis marginell roll i den svenska gatubilden. Majoriteten av de 

informanter som representerade ”tiggare” i studien var svenska medborgare, vilket skiljer sig 

markant från bilden som förmedlas i en kollegialt granskad kvalitativ artikel av Hansson 

(2015). Artikeln tar sin utgångspunkt i 30 semistrukturerade intervjuer med stockholmare, 

vilka författaren genomförde i en magisteruppsats 2014. Intervjuerna avsåg undersöka den 

allmänna medborgarens föreställningar om den tiggande EU-medborgaren.  

Av Hansson (2014, 2015) framgår att tiggare och tiggeri främst förknippas med något som 

äger rum i andra länder, i nyhetsflödet eller som inlåst på institutioner. En vanligt 

förekommande uppfattning är att fattigdom inte hör hemma i en välfärdsstat som Sverige. 

Istället anses det svenska välfärdssystemens olika skyddsnät förhindra den absoluta 

fattigdomen. Hansson (2014, 2015) kopplar föreställningen till en illusion hos 

informanterna, vilken bottnar i en föreställning om att välfärdsstatens uppbyggnad ämnat 

befria medborgaren från moraliskt ansvar i förhållande till utsatta främlingar. Hansson 

(2015) härrör resonemanget till ett samhällskontrakt, vilket sammanfattat består i en 

föreställd överenskommelse mellan medborgaren och staten. Överenskommelsen bottnar i 

att medborgarens skatter till staten avsett befria hen från konfrontation med djup fattigdom 

och nöd. 

2.2 Medias konstruktion av tiggaren 

Utifrån ett kvalitativt metodval har Alenius (2012) i en kollegialt granskad artikel analyserat 

tre finska nyhetstidningar mellan åren 2008-2011. Studien skildrar hur artiklar om romer 

ökat under den undersökta perioden. I nyhetsrapporteringen dominerar en kritisk 

framställning av romer. Alenius (2012) redogör för hur de ”[…]began to create an image of 

the Roma as a strange and different group, which clearly differed from the Finnish 

population” (s. 97). 

Utifrån en medial synpunkt beskrivs tiggeriet ha sin grund i en kombination av bl.a. svag 

ekonomi, EU-anpassning och socialpolitiska förändringar. Såväl hög arbetslöshet som 

besparingar inom sjukvård och socialtjänst samt den EU-relaterade europeiseringen, förs 

fram som tänkbara orsaker till tiggeriet (Alenius, 2012). Resonemanget om europeiseringens 
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inverkan på tiggeriet överensstämmer med såväl Beijers (1999) som med Hanssons (2014) 

intervjuer. 

Av Alenius (2012) framgår hur nyhetstidningarna delvis bidragit till att förstärka redan 

etablerade fördomar hos delar av befolkningen. Likaså figurerar negativa föreställningar om 

tiggare även hos högt uppsatta politiker i Finland. Under 2010 uttryckte den finländska 

inrikesministern, Anna Holmlund, sig enligt följande ” [...]beggars should be gotten rid of” (s. 

101). Enligt författaren bidrog uttalandet till att befästa ett redan kritiskt förhållningssätt i 

samhället. I det avseendet blir verkligheten att betrakta som en social konstruktion, där 

majoritetssamhället såväl konstruerar som reproducerar föreställningar om romer och 

tiggeri. Uppfattningen om majoritetssamhällets kritiska attityder överensstämmer med 

bilden som skildras av Hansson (2014, 2015).   

Liknande tankegångar, men utifrån en annorlunda kontext, presenteras i en kvalitativ och 

kollegialt granskad studie av Swanson (2007). Empirin insamlades genom 125 djupintervjuer 

med såväl myndighetspersoner som media och religiösa representanter. Intervjuerna 

behandlar kvinnor och barn som tigger på Quitos gator i Ecuador och genomfördes under en 

18 månaders period 2002-2003. I likhet med Hansson (2014, 2015) och Alenius (2012) 

framträder negativa attityder gentemot gruppen. Liksom Alenius (2012) betraktar Swanson 

(2007) förhållningssättet som problematiskt, i det avseendet att retorik och attityder hos 

inflytelserika aktörer riskerar att reproduceras och på sikt stärka polariseringen mellan 

grupperna. 

2.3 Majoritetssamhällets förhållande till tiggaren 

Beijer (1999) redogör för hur tiggeriet i slutet av 1990-talet rev upp starka och motstridande 

känslor hos den svenska befolkningen. Förenklat kunde befolkningen delas in i två läger, de 

som accepterade tiggeriet och de som motsade sig det. Trots att den form av tiggeri som 

skildras i studien främst omfattar utsatta svenska medborgare, framträder flera likheter med 

den framställning som beskrivs av Hansson (2014, 2015). I Hanssons (2014, 2015) material 

förekommer såväl välvilliga som fientliga inställningar gentemot tiggaren. Men till skillnad 

från Beijer (1999), framkommer inte åsikter om att den tiggande EU-medborgaren bör 

berättigas socialt och ekonomiskt bistånd. Ett fenomen som sannolikt har sin grund i 

tiggarens förändrade nationella ursprung. Före millenniumskiftet var tiggare i Sverige främst 

svenska medborgare (Beijer, 1999), medan tiggarna i Hanssons studier (2014, 2015) har en 

nationell tillhörighet utanför Sveriges gränser.   

Likaså skiljer sig berättelserna åt i förhållande till föreställningen om vem tiggaren är. Medan 

informanterna i Beijers (1999) studie huvudsakligen uppfattar tiggaren som hemlös 

narkoman eller alkoholist, framkommer en i stor utsträckning annorlunda syn på vem 

tiggaren är i Hanssons (2014, 2015) studier. Där framgår att begreppet tiggare snarats 

kommit att uppfattas som synonymt med utländsk rom. Vidare beskrivs gruppen som något 
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avvikande och radikalt annorlunda i förhållande till majoritetssamhället, och ansvaret för 

gruppen förflyttas utanför Sveriges gränser.  

Swanson (2007) förflyttar ämnesområdet från Sverige och Norden till de inhemska kvinnor 

och barn som tigger på Quitos gator i Ecuador. Av studiens intervjuer framgår att 

informanterna relativt samstämmigt sammankopplar de kvinnor och barn som tigger med 

barnbrottslighet, okunnighet och manipulation. En vanligt förekommande uppfattning är att 

de tiggande barnens utsatthet, istället för ekonomisk otillräcklighet, bottnar i bristande 

moderskap och i strävan efter sympatier. Tiggarna beskrevs ofta som bedragare, eller som 

professionella yrkesutövare. Resonemanget sammanfaller med Alenius (2012) studie om 

finsk nyhetsrapportering avseende tiggare. Av artikeln framgår att vissa medier publicerat 

artiklar där de tiggande EU-medborgarna beskrivs som kriminellt organiserade och 

ohederliga.  

Liknande tankegångar skildras i den huvudsakligen svenska kontext som beskrivs av 

Hansson (2014, 2015) och Swärd (2015).  Studierna illustrerar en utbredd uppfattning hos 

delar av befolkningen om att tiggeriet omfattas av en kriminell och människoexploaterande 

organisering. En organisering som inte sällan liknas vid en maffia, vilken styrs av så kallade 

”tiggerikungar”. I samma anda florerar uppfattningar om att tiggeriet genererar ansenliga 

summor. I likhet med studien av Swanson (2007) skildras också föreställningar om att 

tiggarna egentligen inte är särskilt fattiga, och följaktligen inte i behov av medborgarnas stöd. 

Istället, och i likhet med uppgifterna från intervjuerna av Swanson (2007), anser den aktuella 

gruppen att tiggarna försöker lura medborgaren genom att spela fattiga och utsatta 

(Hansson, 2014, 2015; Swärd, 2015). Swanson (2007) anser att föreställningar av föregående 

slag riskerar att stärka motsättningen mellan grupperna, samtidigt som social- och 

arbetspolitiska omständigheter riskerar att försakas. 

2.4 Antiziganism 

I en kollegialt granskad kvalitativ doktorsavhandling utförd i Sverige om den romska 

minoriteten i majoritetens skola definierar Rodell Olgaç (2006) antiziganism enligt följande: 

”Rasistiskt grundade förhållningssätt till romer inom majoritetssamhället” (s. 24).  

I en kollegialt granskad kvalitativ studie genomförd i Sverige har Alex och Lethis (2013) 

intervjuat 13 romska och samiska kvinnor. Av resultaten framgår att såväl de romska som 

samiska kvinnorna uppfattar sig själva som avvikande i förhållande till majoritetssamhället. 

En avvikelse som i sin tur skapat känslor av mindervärde och utanförskap. Av studien 

framgår att minoritetsgrupper uppvisar sämre hälsa och lägre socioekonomisk status i 

relation till majoritetsgruppen. Enligt Alex och Lehtis (2013)  utgörs den romska gruppen i 

Sverige av cirka 50 000 personer. Författarna skildrar hur romerna blivit utsatta för diverse 

övergrepp av den svenska staten. Exempelvis var det förbjudet för romer att immigrera till 

Sverige mellan åren 1914-1954 och mellan åren 1935-1975 var romska kvinnor hänvisade till 
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tvångssterilisering. Vidare ansågs inte de romska kvinnorna vara förmögna ta hand om sina 

barn, vilket resulterade i att barnen tvångsomhändertogs och placerades på barnhem.  

I likhet med Alex och Lehtis (2013) och Wadstein (2012) anser Rodell Olgac (2006) att det i 

Sverige fortfarande förekommer diskriminerande föreställningar om romer. Av studien 

framgår hur det såväl historiskt som i dagsaktuella sammanhang kan vara förenat med 

stigma att definieras som rom. Det kritiska förhållningssättet sträcker sig långt tillbaka i 

tiden och Wadstein (2003) beskriver hur staten i visa fall svarat för omfattande etniskt 

diskriminerande interventioner, vilket tvångssteriliseringarna som beskrivs av Alex och 

Lehtis (2013) exemplifierar. Rodell Olgac (2006) beskriver hur gruppen, p.g.a. 

majoritetssamhällets föreställning om dem börjat uppfatta sig själva utifrån avvikande 

termer. Ett liknande mönster framträdde i Alenius (2012) rapportering om den mediala 

skildringen av romer i Finland. Istället för att rikta uppmärksamheten mot likheter, 

betonades skillnader mellan den romska minoriteten i förhållande till det finska 

majoritetssamhället.  

2.5 Sammanfattning 

I likhet med förhållandena i övriga världen har vissa individer, även inom Sveriges gränser, 

hänvisats till tiggeri för att klara sitt uppehälle. Likaså har fenomenet existerat och berört 

individer och samhällen såväl historiskt som i dagsaktuella sammanhang (Beijer, 1999). 

Samhällets negativa inställning gentemot tiggare har åskådliggjorts på både individuella och 

strukturella nivåer (Alenius, 2012; Beijer, 1999; Hansson, 2014, 2015; Swanson, 2007; 

Swärd, 2015).  

I välfärdsstaten Sverige har tiggaren sedan millenniumskiftet delvis intagit en ny skepnad. 

Till skillnad från tidigare grupper av tiggare, är dagens tiggare i första hand utsatta romska 

EU-medborgare (Hansson, 2014, 2015). Romer har såväl nu som då blivit utsatta för fientliga 

attityder och diskriminerande strukturer (Alex & Lehtis, 2013; Olgaç 2006; Wadstein, 2012). 

Därigenom kan gruppen betraktas inneha dubbla utsattheter, vilka utmärks av 

kombinationen mellan tiggartillhörigheten och gruppens etniska ursprung. Likaså medför 

tiggarens utsatta socioekonomiska situation att gruppen, istället för dubbla, rimligtvis bör 

tolkas i ljuset från multipla utsattheter.  

Av bestämmelserna i 4 kap 1 § SoL följer att socialtjänsten ansvarar för att tillförsäkra varje 

enskild individ en skälig levnadsnivå (SFS 2001:453). Likaså rymmer förhållandet mellan 

lagrum, ansvar och handlingsutrymme komplexitet. Inte minst därigenom avser följande 

studie rikta sin uppmärksamhet mot socialtjänstens förhållande gentemot utsatta EU-

medborgare som tigger. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Med utgångspunkt i studiens kvalitativa och induktiva ansats anpassades teorin efter 

empirin. Studiens teoretiska ramverk kommer fungera som ett verktyg, med vilket 

bakomliggande faktorer och föreställningar kan belysas. De teoretiska utgångspunkterna 

kommer anknytas till studiens syfte. 

3.1 Flytande modernitet och flytande rädsla 

Bauman (2007) tecknar en bild där flytande modernt liv utspelas på ett slagfält. Ett slagfält 

där maktmetropolernas strävan efter expansion, i kombination med handlingens vidgade 

räckvidd, lämnat oräkneliga offer efter sig. Den individfokuserade samtiden kännetecknas 

enligt Bauman (2007) av otrygghet i nuet och ovisshet om framtiden. 

Den flytande rädslan karakteriseras enligt Bauman (2007) av vissheten om att inget är 

stabilt, istället definieras tiden av rörlighet och därav oförutsägbarhet. Instabiliteten skapar 

osäkerhet och rädsla - uppskattad och värdefull kunskap idag, kan vara omodern imorgon. 

Bauman (2007) beskriver hur situationen skapar såväl vanmakt som misstänksamhet. Likaså 

har den moderna människans överlevnad blivit allt mer beroende av komplexa och abstrakta 

system, vilket Bauman (2007) definierar som ett civilisationsberoende. Vidare resulterar 

modernitetens förstärkta individfokus i misstänksamhet gentemot andra, vilket distanserar 

den enskilde från alternativa levnadsformer och bidrar till att urholka solidariteten för svaga 

grupper, såsom tiggare. Likaså resulterar individcentreringen i att människan snarare 

sympatiserar med de starka än de svaga. 

Till skillnad från industrialiseringens inledande skede, då medborgaren i första hand 

utmärktes som producent, har dagens allt effektivare produktionstakt inneburit att dagens 

moderna människa definieras som konsument. Förskjutningen får till följd att människan 

delvis kommit att värderas utifrån sin konsumtionskraft. Köpkraften är i sin tur beroende av 

arbete, vari möjligheten till ett arbete i allt högre grad avgörs av utbildningsnivå. Fattiga 

individer, exempelvis tiggare, saknar ofta såväl arbete som möjligheten att konkurrera med 

den allmänna medborgaren i köpkraft (Bauman, 1999). 

3.2 Andragörande 

Said (2000) framförde det postkoloniala begreppet ”orientalism”, med avsikt att skildra hur 

västvärlden sedan imperialismens epok konstruerat en föreställningsvärld om orienten. 

Föreställningen bottnar i en diskurs om att orienten och dess folk – sociologiskt, 

vetenskapligt, politiskt och ideologiskt – är den radikala motsatsen till de vita européerna. 

Mot bakgrund av hur de europeiska stormakterna i flera århundranden kom att militärt 

dominera Mellanöstern och den arabiska delen av världen, konstruerades en självbild om 

västerlänningens överlägsenhet i förhållande till orientalen. Said beskriver hur den 
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dualistiska föreställningen bidrog till att legitimera västerlänningens exploatering av 

orienten, likaså som negligeringen av orienten bidragit till att stärka den egna identiteten.  

I förhållande till studiens syfte fyller teorin funktionen av att problematisera andragörandets 

stigma. Begreppet stigma härrör ursprungligen från grekiskan och syftar till att beskriva en 

avvikande kroppslig företeelse som åtföljs av negativa konsekvenser för individens moraliska 

status. Goffman (2011) definierar stigma som en form av stämpling, vilken bottnar i en eller 

flera egenskaper hos den enskilde som avviker från det föreställt normala.  Den/de mindre 

önskvärda egenskaperna kategoriserar individen utifrån en mindre attraktiv 

grupptillhörighet och sänker därigenom dennes sociala status. 

Bauman (2007) beskriver hur det ofta upplevs enklare att beskylla modernitetens utsatta för 

deras olycka än att rikta beskyllningen mot civilisationsbyggets abstrakta, komplexa och 

oöverskådliga system. Gruppens, i följande studie tiggarens, utsatthet individualiseras och 

tolkas utifrån tvivelaktiga egenskaper inom gruppen, ofta utifrån en etnifierad 

förklaringsmodell. Etnifiering syftar till utestängning på grund av etniskt ursprung. 

Den kapitalistiska samhällsstrukturens konkurrensbetonade uppbyggnad, definieras av 

kampen om de mest eftersträvansvärda positionerna. En kamp där förlorarna riskerar att 

exkluderas, vilket har tydliga kopplingar till den utsatta position tiggaren befinner sig i 

(Bauman, 2007). I förhållande till de teknologiska erövringarna anser Arendt (2013) att 

moralen släpat efter. I likhet med Bauman (2007) anser Arendt (2013) att modernitetens 

kalkylerande rationalitet minskat medlidandet och skapat en distans mellan orsak och 

verkan. Bauman (2007) har myntat begreppet adiaforiseringstendensen för att beskriva hur 

den moderna och sen-industriella rationaliteten bidragit till att undertrycka moraliska 

förpliktelser, vilket resulterat i att försvaga den enskildes moraliska känslighet. 

3.3 Civilisationens bräcklighet 

Bauman (2007) beskriver hur en konkurrensbaserad marknad urholkat solidariteten med 

svaga grupper. Västvärldens moderna civilisationsbygge skildras som ett samhälle med frihet 

men utan trygghet. Till skillnad från civiliserat liv, vilket Bauman (2007) beskriver som 

organiserat, rutinmässigt och förutsägbart, framstår tiggarens tillvaro som något utanför 

civilisationen. Civilisationsberoendet i kombination med insikten om civilisationens 

bräcklighet skapar oro. Utsattheten, i följande fall tiggarna, påminner om civilisationens 

bräcklighet och således om de egna sårbarheten. Modernitetens abstrakta och komplexa 

system medför att utsatthetens ursprung inte går att urskilja. Därigenom behöver ingen 

enskild aktör/institution/organisation bära skulden för den otrygghet som tiggaren 

förkroppsligar. Missnöjet får fritt utlopp – vilket tiggarnas nedbrända tältläger åskådliggör 

(Norheim, 2014). 

Bauman (2007) skildrar hur marknadens expansion inneburit att ekonomiserade tendenser 

kommit att innesluta även välfärden. Modernitetens målrationella ambitioner leder till en 

strävan efter att kvantifiera, vilket riskerar att resultera i att behovssökande reduceras till 
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ansiktslösa siffror, vilka mäts i olika effektiviserade kostnadskalkyler (Bauman, 2007; 

Svenbro, 2014). Resonemanget anknyter till Habermas (1996) beskrivning om systemets 

kolonisering av livsvärlden. Förenklat innebär koloniseringen att systemet utvidgar sin 

målrationella styrningskapacitet på bekostnad av livsvärldens kommunikativa rationalitet. 

3.4 Etik i en globaliserad värld 

Såväl den nationella som den individuella vilsenheten är intimt förknippad med tillståndet i 

övriga världen (Bauman, 2007). Det sätt varpå globaliseringen knutit samman världen har 

enligt Bauman (2007) inneburit att människan inte kan förvänta sig en trygg sömn förrän 

invånarna i mindre utvecklade länder sover tryggt. Skildringen kan exemplifieras med hur 

utsatta medborgare utanför väst kommit att påverka också västvärlden genom att tiggeriet 

delvis förflyttats hit.  

Kännetecknade för en individ är enligt Bauman (1996, 2007) att denne har ett namn och 

urskiljer sig från mängden. Individen är således ett subjekt. Av tidigare forskning framträder 

en bild där tiggare framstår som en homogen och ansiktslös grupp (Hansson, 2014, 2015; 

Swanson, 2007; Swärd, 2015). Buber (1994) beskriver i sitt relationsfilosofiska verk ”Jag och 

Du” människans natur som tvåfaldig. Människans förhållningssätt gentemot sin omvärld kan 

antingen ske genom subjektsformen Jag - Du eller objektsformen Jag - Det.   

I motsats till den känsla av förbundenhet/samhörighet som uppstår i relationer vilka 

utmärks av subjektsformen, kännetecknas objektsformen av särskiljande. Istället för att 

förhålla sig till en helhet innebär objektsformen att människan lär känna och begagna olika 

delar av en helhet (Buber, 1994). Som exempel är förhållandets objektsform verksamt då 

människan förvärvar kunskaper, resonerar kring egenskaper/kvalitéer eller när hen 

dokumenterar avvikelser i en journal på socialförvaltningens arbetsplats.  

I följande arbete blir teorin särskilt relevant i förhållande till socialsekreterarens 

institutionella förpliktelser. Med institution avses här något som har inrättats eller 

organiserats för ett visst syfte. Socialsekreterarens möte med klienten sker således mot 

bakgrund av ett visst syfte och villkoras utifrån olika intressen. 

4 METOD 

Kvale och Brinkman (2014) definierar metod som ”vägen till målet” (s, 147). I följande avsnitt 

kommer studiens metodologiska utgångspunkter och etiska ställningstaganden att utvecklas. 

Metodvalet kommer att motiveras utifrån dess relevans i relation till studiens syfte. 
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4.1 Metodval 

Följande ontologiska och epistemologiska utgångspunkter är inspirerade av Poppers (1975, 

refererad i Sam Larsson, 2005) beskrivning om hur teorin utövar ett avgörande inflytande 

över empirin. Kunskapssynen får till följd att tolkningen av verkligheten anses vara beroende 

av det subjekt som observerar fenomenet. Ett fenomen vilket i sin tur påverkas av subjektets 

tidigare erfarenheter, teoretiska utgångspunkt samt den givna kontext inom vilken individen 

verkar. Studien utgår således från en kunskapssyn vilken innebär att föreställningar om 

verkligheten betraktas som dels socialt, dels historiskt och dels kulturellt betingade. 

Kunskapssynen är dock inte uteslutande relativistisk. Att rökningen ökar risken för cancer 

upplevs svårt att förklara utifrån en konstruktionistisk förklaringsmodell. Viss data betraktas 

således som oberoende av subjektets tolkning. Däremot fenomen som attityder, 

identitetsskapande och kulturella uttryck är svåra att mäta och exakt beskriva utifrån en 

naturvetenskaplig och kvantitativ metodik, utan sammanfaller i högre grad med en kvalitativ 

metod.  

I förhållande till kunskapssynen ovan och till studiens ambition faller studien inom ramen 

för den kvalitativa metoden, vilken istället för att förklara snarare avser beskriva och förstå 

fenomen. För att besvara studiens syfte var ord, tolkningar, inlevelse och kontextuell 

förståelse av stor vikt. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver hur den kvalitativa metoden 

avser synliggöra de djupstrukturer som följer av varje ytstruktur. En djupstruktur beskrivs 

vara det underliggande mönster som omger ett socialt fenomen. Resonemanget 

överensstämmer väl med studiens ambition att bl.a. urskilja vad som döljer sig bakom 

föreställningar om tiggare. En negativ aspekt med den kvalitativa metoden är att resultaten 

tenderar bli mindre tydliga, i jämförelse med en kvantitativ metod, där siffror och tabeller 

ofta bidrar till att förmedla en överskådlighet och generaliserbarhet (Bryman, 2011; Ahrne & 

Svensson, 2011 ). Resultatens bristande överförbarhet motiveras utifrån hur kvalitativa 

aspekter av fenomen, i högre grad än kvantitativa, anses kunna tillgodose studiens 

förståelseorienterade ansats. 

4.2 Urvalsprocess och generaliserbarhet 

Studiens målpopulation kom att bli socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd från två 

kommuner i Sverige. Sammanlagt intervjuades fyra yrkesverksamma socionomer inom 

ekonomiskt bistånd. Med hänsyn till informanternas önskemål intervjuades de i par, vilket 

innebar att två intervjutillfällen ägt rum. Det faktum att intervjuerna genomfördes i par kan 

ha påverkat studiens validitet och reliabilitet ur det avseendet att informanterna svar kan ha 

påverkats av varandras närvaro. Mot bakgrund av tiggarnas utsatthet, inte minst i materiell 

bemärkelse, ansågs det adekvat att rikta uppmärksamheten mot ekonomiskt bistånd. 

Urvalsprocessen kan därigenom beskrivas som strategisk.   

Förutom intervjuer genomfördes en innehållsanalys av relevanta lagrum och riktlinjer i 

förhållande till syftet. Utöver EU-rätt och svensk sociallagstiftning med anknytning till 
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studiens syfte, berördes utlänningslagen samt nationella riktlinjer avseende relationen 

mellan stat och utsatta EU-medborgare. Dokumenten upprättades under perioden 2015-

2016.  

Subjektiva tolkningar, för - föreställningar, ett begränsat och icke-randomiserat urval bidrar 

till att den externa validiteten uppvisar brister. Studien gör därför inga anspråk på att vara 

statistiskt generaliserbar. Däremot bedöms resultatet i viss utsträckning vara naturalistiskt 

generaliserbart. Naturalistisk generaliserbarhet innebär enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) att resultatet är möjligt att applicera på liknande fall. 

4.3 Empiriskt material och genomförande 

Insamlingen av data har åstadkommits genom intervjuer med verksamma representanter 

inom socialtjänsten i två kommuner. Syftet till varför intervjupersoner valdes inom samma 

yrkesområde bottnar i ambitionen att förbättra studiens validitet. Bryman (2011) beskriver 

den inre validiteten som det empiriska materialets giltighet. För studien innebar det att 

informanternas utsagor kunde appliceras och betraktas som giltiga för det geografiska 

område studien avsåg undersöka.  

Intervjuformen kan beskrivas som semistrukturerad i det avseendet att intervjuguiden 

delades in i teman och saknade ordningsföljd. Avsikten med intervjuernas strukturella form 

bestod i att en strikt detaljstyrd formalia riskerar begränsa intervjuns innehåll. Istället 

präglades intervjuerna av oöverlagd återkoppling och klargörande följdfrågor. Följdfrågorna 

fyllde en i hög grad validerande funktion, ur det avseendet att följdfrågorna bidrog till att 

verifiera tolkningarna. Samma intervjuguide användes vid båda intervjuerna.  

Intervjuernas ambition var att med språket som verktyg få tillgång till informanternas 

levnadsvärld. I relation till det kvalitativa tillvägagångssättet värderades en frispråkig och 

öppen miljö högre än högsta möjliga standardisering och objektivitet. Däremot behölls 

objektivitet i situationer som berörde åsikter, värderingar och attityder. Detta var särskilt 

viktigt för att minimera den sociala önskvärdheten (Bryman, 2011).  

I studien ingår citat från informanterna. Citaten har genomgått en del språkliga justeringar i 

syfte att bli mer lättlästa. Likaså fyllde justeringarna en etisk funktion i den bemärkelsen att 

ett ordagrant återberättande riskerar att misskreditera informanten, vilket bottnar i att tal- 

och skriftspråk skiljer sig åt. Utsagornas innehåll är dock detsamma. Genomförandet 

föregicks av att intervjuguiden replikerades med pilotstudier. Syftet med pilotstudier är enligt 

Bryman (2011) att undersöka måttets, intervjuguidens, tillförlitlighet och därigenom styrka 

dess reliabilitet.  

Intervjuerna varade i 45 respektive 55 minuter och inleddes med att 

sammanhangsmarkeringar framhölls. Sammanhangsmarkeringarna beskrev det 

huvudsakliga syftet med intervjun, tidsplanen samt de etiska aspekter studien förhåller sig 

till. Under intervjuerna strävade författaren efter att neutralisera den asymmetriska 
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maktrelationen mellan forskare och informant. Författaren använde neutral klädsel, 

anpassade språket och intog ett engagerat och intresserat förhållningssätt. Genom 

klargörande följdfrågor skapades en intersubjektiv förståelse där kunskapen konstruerades 

tillsammans. Med informanternas tillåtelse spelades intervjuerna in på ljudfil. Efter varje 

intervjutillfälle transkriberades materialet.  

Utöver intervjuer grundas det empiriska materialet i en innehållsanalys av de lagrum och 

riktlinjer som dikterar förhållandet mellan informanterna och de utsatta EU-medborgarna. 

Dokumenten inhämtades genom söktermerna, utsatta EU-medborgare och EU medborgare 

+ försörjningsstöd på sökdatabasen Google. Socialtjänstlagen, regeringsformen och 

utlänningslagen bearbetades via riksdagens hemsida, medan EU-lagstiftningen behandlades 

på databasen EUR-Lex. Det analytiska tillvägagångsättet bestod i att jämföra informanternas 

utsagor mot de aktuella lagrummen. Vid tolkningarna av områdets specifika lagar och 

riktlinjer lades fokus vid såväl språk som kontext och innebörd. Genom att ställa frågor till 

texten utvecklades dess innebörd och mening. Utöver att fungera som ett empiriskt 

komplement till intervjuerna, avsågs innehållsanalysen fungera som ett verktyg mot vilken 

informanternas handlingsutrymme kunde definieras.  

Studiens empiriska material inhämtades i enlighet med den induktiva traditionen. Teorin 

applicerades först efter insamlandet av data och valdes utifrån empirins beskaffenhet. Om 

istället empirin hade studerats utifrån en specifik teoretisk utgångspunkt uppstår risken att 

teorin hade påverkat tolkningen av fenomenet (Larsson, 2005). Fördomar, värderingar och 

attityder har ofrivilligt men ofrånkomligt färgat tolkningen av studiens empiri. Mot bakgrund 

av det har författaren strävat efter att begränsa egna erfarenheter och personliga avryck i 

förhållande till empirin. Resultatet bör däremot inte tolkas som obestridlig fakta, utan som 

en alternativ tolkning av fenomen. Huruvida respondenterna besvarade frågorna utifrån sig 

själva eller utifrån den institution de representerande är svårt att avgöra och kan ha påverkat 

studiens validitet. Genom att ibland ställa frågan utifrån ett ”du” och ibland utifrån ett ”ni” 

eller ”er organisation” försökte författaren urskilja vad som var informanternas subjektiva 

åsikt och vad som var organisationens åsikt.   

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Reliabilitet berör bl.a. mätinstrumentens giltighet (Bryman, 2011). I följande studie 

aktualiserades reliabiliteten bl.a. i förhållande till anteckningarnas och transkriberingarnas 

kvalité. Efter att transkriberingarna färdigställts användes meningskoncentration för att 

förenkla överskådligheten av materialet. Innehåll som inte berörde studiens syfte raderades. 

Under bearbetningen av materialet upptäcktes vissa mönster och gemensamma aspekter, 

vilka sammanlänkades till teman. Varje tema döptes efter kärnan i det aktuella materialet. 

Tematiseringens huvudsakliga syfte var att skapa struktur och förenkla analysen av 

materialet. 



16 

 

För att besvara studiens syfte ansågs det relevant att belysa den kontext inom vilka 

föreställningarna konstrueras, vilket sammanfaller med hermeneutikens kunskapssyn. Av 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskrivs hur hermeneutiken har sin utgångspunkt i den 

subjektiva upplevelsen och strävan efter kontextuell förståelse. Den hermeneutiska 

förståelsen är tolkande och kan liknas vid en spiral, där fenomenets helhet inte kan förstås 

utan dess delar och där delarna inte kan tolkas avskilt från helheten. Utifrån den 

hermeneutiska modellen har således den tolkande processen prioriterats. Utsagorna har inte 

betraktats som avbilder av verkligheten, istället har de tolkats som subjektiva konstruktioner 

av ett givet fenomen. Förståelsen för konstruktionerna, eller föreställningarna, har 

åstadkommits genom att tolka föreställningarna mot bakgrund av den aktuella kontexten. I 

följande studie har moderniteten och globaliseringens olika skepnader kommit att inta en 

nyckelroll som bakgrundsvariabel.   

4.5 Etiska ställningstaganden 

Begreppet etik har sitt ursprung i grekiska ethos och betyder ”karaktär” (Kvale & Brinkman, 

2014). Etiken försöker besvara fundamentala och universella frågor om exempelvis rätt och 

fel, eller gott och ont (Levander & Westman, 2009). Medan etik vanligen syftar till formella 

riktlinjer och regler härrörs moral istället huvudsakligen till individens vardagliga beteende. I 

likhet med Kvale och Brinkmans (2014) etiska resonemang om etik och moral kommer 

följande studie att betrakta etik som intimt sammanlänkat med moral. När etik respektive 

moral uttrycks i kommande text avses följande betydelse: ”… idén att människans liv rymmer 

krav på att handla, tänka, känna och vara på speciella sätt” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 98).  

Kvale och Brinkman (2014) beskriver intervjun som ett ”moraliskt företag” (s, 97). De etiska 

aspekterna av intervjun kan liknas vid Aristoteles (1988, refererad i Kvale & Brinkman) 

begrepp fronesis. Begreppet syftar till den intellektuella förmågan att avgöra och reagera på 

vad som anses vara mest betydelsefullt i en given situation. Det rör således praktiska 

färdigheter såsom intervjuarens sensitivitet i förhållande till informanten. Etiken 

aktualiserades på såväl makro- som mikronivå. Mikronivån närvarade i förhållande till 

studiens inverkan på informanterna, medan makronivån aktualiserades i förhållande till 

slutresultatets eventuella inflytande på bl.a. socialtjänstens institutioner och på hur resultatet 

kan komma att få effekter på de utsatta EU-medborgare som tigger. 

Studien har tagit ställning till de etiska forskar- och individskyddskrav, vilka framförts av 

vetenskapliga rådet inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapliga 

rådet, 2002). Forskarkravet handlar huvudsakligen om att undersökningen bör 

överensstämma med samhällets bästa. Individskyddskravet är utformat för att skydda den 

enskilde, i det här fallet informanterna samt de utsatta EU-medborgarna, från negativa 

konsekvenser.  

I den aktuella studien kom de forskningsetiska principerna att fungera som en ram inom 

vilken ett ansvarsfullt förhållningssätt möjliggjordes. Det primära syftet var att värna 
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deltagarnas integritet och autonomi. Således har data som riskerar att avslöja deltagarnas 

identitet undvarats. Under intervjutillfällena beaktades frågorna utifrån vilka konsekvenser 

de kan komma att generera för de intervjuade socialsekreterarna och för den myndighet de 

representerar. I förhållande till tiggarnas utsatta situation ansågs det särskilt relevant att 

reflektera över vilka frågor som kan tänkas åstadkomma negativa effekter för gruppen. 

5 RESULTAT/ANALYS 

I följande avsnitt redovisas de empiriska resultaten. Istället för att separera resultat- från 

analysdel, följer analysen i direkt anslutning till den empiriska presentationen. Analysen är 

således ”inbakad” i empirin. Motiveringen till varför delarna presenteras invävda i varandra, 

har sin grund i erfarenheten att en separat presentation tenderar att resultera i onödiga 

upprepningar. Samtidigt riskerar den inbäddade modellen att skapa en otydlighet kring vad 

som är analys och vad som är direkt återberättad empiri. Förhoppningen är att ett 

transparent förhållningssätt reducerar otydligheten. Såväl tidigare forskning som teorier och 

lagrum kopplas således i direkt anslutning till empirin. Tonvikten kommer att ligga vid 

narrativet, där empirin beaktas utifrån sin kontextuella miljö. 

5.1 Tiggaren i välfärdsstaten 

En övervägande majoritet av de som tigger innanför Sveriges gränser är av romskt ursprung 

och från antingen Rumänien eller Bulgarien (Hansson, 2015; Magnusson, 2014; Skill, 2015; 

SOU, 2010:55). Kombinationen av nationell och etnisk tillhörighet får därigenom en 

avgörande betydelse i förhållande till om personen tvingas tigga eller inte. Förhållandet 

medför att fenomenet bör betraktas som ett etnifierat, eller rasifierat, fenomen.   

Studiens informanter uppgav hur de dagligen passerade förbi tiggare. Vidare delgav samtliga 

informanter att de aldrig gav pengar, eller andra gåvor, till utsatta EU-medborgare i 

privatlivet. Två informanter uppgav däremot att de tidigare haft för vana att skänka pengar 

till tiggare, men att de efterhand slutat. 

I början så gav jag pengar. Men sedan började jag fundera… Om man liksom göder det här beteendet: 

man behöver liksom inte svälta här i Sverige. Vi har så bra välfärdssystem här och de har ju gjort ett val. 

Om de hade hamnat här på ekonomiskt bistånd så gör vi en bedömning utifrån akuta behov. Att ge dem 

pengar kanske inte hjälper dem på sikt (Socionom, kvinna, Stad 1). 

Jag gav dem pengar i början, för då tyckte jag så synd om dem. Men nu var det ganska längesen, det är 

nog för att jag tänker att man istället behöver arbete mer på EU-nivå för att förbättra situationen i 

hemlandet. Om situationen förbättras där så kommer de inte att behöva komma hit. Det är lite så jag 

tänker. Jag ger hellre pengar till organisationer i så fall (Socionom, kvinna, Stad 2). 
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Ur ovanstående påståenden går det skönja en uppfattning, vilken grundas i att inga personer 

i Sverige egentligen skulle behöva tigga. Att det i praktiken inte går att bortse från att det 

finns folk som tigger förklarade informanterna med bristfälliga samhälleliga faktorer utanför 

Sverige.  

Jag tycker väl kanske inte att det är meningen att vi som stat ska ta ansvar för de här personerna, utan det 

är kanske mer ideella organisationers ansvar. Att man får göra det utifrån egen övertygelse. Så tänker nog 

jag (Socionom, kvinna, Stad 2) 

Vi kan egentligen inte göra så mycket för dem… Däremot privatpersoner eller ideella organisationer tror 

jag kan fylla en viktig funktion. Men det är klart det är svårt. Ibland känns det som att dagens Sverige 

rymmer två parallella samhällen – ett välordnat och ett som vi inte riktigt ser (Socionom, kvinna, Stad 

1). 

Föreställningarna sammanfaller med en konferens som anordnades av Linköpings kommun, 

2015. Konferensen, där såväl representanter från regeringen som kommunala politiker och 

aktörer inom ideella organisationer deltog, syftade till att diskutera situationen för utsatta 

EU-medborgare. Av rapporteringen skildras hur enighet förelåg om att civilsamhället, 

tillsammans med tiggarnas hemländer, utgör en nyckelroll i förhållande till arbetet med 

målgruppen (Skill, 2015).   

Benägenheten från såväl politiker som handläggare inom ekonomiskt bistånd att förskjuta 

ansvaret, anknyter till Baumans (2007) teori om hur vår moraliska föreställningsförmåga, 

utifrån ett historiskt perspektiv, varit begränsad till såväl rumslig som tidslig närhet. Trots 

globaliseringens förskjutning av tid och rum är våra moraliska handlingsförmåga kvar i den 

traditionella närhetsgränsen. Skildringen sammanfaller med hur Arendt (2013) beskriver att 

moralen, i förhållande till moderniteten, släpat efter. Likaså kan statens ovilja att inkludera 

nya grupper i välfärdsystemet knytas till adiaforiseringstendensen, vilken beskriver hur 

moralen förskjuts som ett led i att effektivisera samhället. Vidare beskriver Arendt (2013) hur 

moderniteten skapat en distans mellan orsak och verkan. Som en konsekvens av handlingens 

utvidgning, har den moderna människan utvecklat en förmåga att undvika ingripande vid 

kontakt med utsatthet. I likhet med den distans som konstruerats genom socialtjänstens 

byråkratiska och kalkylerbart målinriktade utformning (Svenbro, 2014), har modernitetens 

gränsöverskridande egenskaper inneburit en försvagning av medlidandet. De teoretiska 

resonemangen kan därigenom bidra till att öka förståelsen kring varför aktörer inom 

välfärden förhåller sig avvaktande gentemot den utsatthet som tiggaren åskådliggör.  

5.2 Vi och Dem 

Mot bakgrund av den folkförflyttning som följt av globaliseringens öppnare gränser beskrev 

en informant hur tiggaren transformerats. Den tidigare tiggaren framställs som en socialt 

utsatt svensk medborgare, inte sällan med missbruksproblem. Dagens tiggare definieras 

istället som rumän och med romskt ursprung. 
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Jag kan såklart bara utgå från de jag träffat… med de var varit från Rumänien och antagligen haft romskt 

ursprung. Men självklart kan jag inte vara helt säker. Däremot i media och i nyheter har jag nog fått 

uppfattning om att det flesta som tigger är romer från Rumänien (Socionom, kvinna, Stad 1). 

Gemensamt för vissa informanter var en skillnadgörande benägenhet att benämna ”svenska” 

tiggare för hemlösa eller missbrukare, medan utsatta EU-medborgare som tigger mer 

genomgående definierades som tiggare. Dikotomiseringen har flera likheter med den bild 

som intervjuerna av stockholmare genererade i Hanssons (2014, 2015) studier. Däri framgår 

att begreppet tiggare snarast kommit att uppfattas som synonymt med utländsk rom. 

Svenska medborgare som tigger betraktas och benämns istället primärt som hemlösa 

missbrukare, vilka trots statens välfärdsansträngningar inte klarat av att leva ett ansvarsfullt 

liv. Dessa ”karaktärsbrister” anses i sin tur vara den huvudsakliga orsaken till att de tvingas 

tigga. Swärd (2015) beskriver hur ”Vi” tillskriver ”Dem” tvivelaktiga egenskaper som ett led i 

att distansera oss från dem. Samtidigt som kategoriseringen medför att ”de Andra” uppfattas 

som något radikalt annorlunda, resulterar dikotomiseringen också i att den egna gruppen 

framstår som överlägsen. Konstruktionen bidrar i sin tur till att legitimera diskriminerande 

normsystem. Hansson (2015) beskriver det som att majoritetssamhället tenderar att 

andrafiera den tiggande EU-medborgaren, vilket sammanfaller med Swärds (2015) 

resonemang om ett skillnadgörande ”Vi och Dem – tänkande”, likväl som det sammanfaller 

med vissa informanters tendens av att sympatisera med utsatta svenskar snarare än med 

romska. 

Flera informanter motiverade de skillnadgörande föreställningarna utifrån en föreställning 

om att den inhemska gruppen, i högre utsträckning än EU-medborgaren, mer aktivt försöker 

påverka sin situation och därigenom bli självförsörjande. Som ett led i föreställningen om 

målgruppens passivitet föreslog en informant i stad 1 en alternativ stödinsats, vilken bestod i 

att tilldela de romska tiggarna varsin bit jord att odla grönsaker på. Utsagan kan tolkas i 

ljuset från socialtjänstlagens strävan efter att göra individen delaktig i sin försörjning. 

Följden av emancipationen skulle med adekvat utformade verktyg kunna bidra till förhöjd 

självkänsla och ökad livskvalité. I praktiken däremot tenderar de emancipatoriska 

ambitionerna att fungera ansvarsförskjutande, i den bemärkelsen att ansvaret förflyttas från 

myndigheten till den utsatta. I stället för att tilldelas adekvata emancipatoriska verktyg blir 

målgruppen i hög utsträckning utelämnade åt sig själva. Föreställningen anknyter till 

Baumans (2007) beskrivning om hur det kan upplevas enklare att beskylla modernitetens 

utsatta för deras olycka än att rikta skulden mot civilisationsbyggets abstrakta, komplexa och 

oöverskådliga system.  

Som en följd av globaliseringen har nationsgränserna delvis kommit att blekna och 

människor från olika kulturer rör sig mellan gränserna på ett sätt som under tidigare 

århundraden inte var möjligt (Bauman, 2007). De återkommande tvärkulturella mötena 

skulle kunna resultera i en utvidgad och globalt förankrad empatisk förmåga. En form av 

empati, vilken blickar utöver kulturella och etniska tillhörigheter. I kontrast däremot, 

föreslog ingen av informanterna en utvidgning av det svenska välfärdssystemet, så att också 

utsatta EU-medborgare utan uppehållsrätt inkluderas på lika villkor som svenska 

medborgare.  
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Men däremot tycker jag egentligen inte att Sverige ska hjälpa dem så mycket mer än vad vi gör. Jag 

tänker med skolgång, sjukvård och sådär. För dels tar det resurser och dels sänder det ut signaler om att 

de kan komma hit och att det är bättre att vara här och tigga än att vara kvar i hemlandet. Då kommer 

situationen kanske inte att förändras och det kommer kanske att komma fler och fler hit.  Det måste bli 

bättre i de länder där de kommer ifrån. Även fast vi inte kör bort dem så kan vi tyvärr inte ställa upp med 

vårt välfärdssystem (Socionom, kvinna, Stad 2). 

Påståendet anknyter till hur Bauman (2007) beskriver att globaliseringen förstärkt 

nationalstatens protektionistiska egenskaper. Likaså speglar utsagan modernitetens rädsla 

för det ansiktslösa och okända. Oväntade folkförflyttningar kontrasterar mot modernitetens 

strävan efter att systematisera och kontrollera vardagen. Ställningstagandet kan också förstås 

utifrån Saids (2000) postkoloniala teoribildning om hur människan tenderar att uppfatta 

världen utifrån en etnocentrisk föreställningsförmåga. Etnocentrismen skulle därigenom 

kunna förklara varför informanterna ansåg att svenska medborgare bör prioriteras framför 

utländska; att ”Vi” är mer välförtjänta av välfärd än ”De Andra”. Liknande mentala 

föreställningen figurerar i tidigare forskning. Där beskrivs tiggaren som något radikalt 

annorlunda i förhållande till den dominerande majoriteten. En annorlundahet som i sin tur 

konstruerat föreställningar om att utsatta romska EU-medborgare inte förtjänar stöd på lika 

villkor som utsatta svenska medborgare (Alenius, 2012; Hansson, 2014, 2015; Swanson, 

2007; Swärd, 2015).  I förhållande till den enskilde tiggaren riskerar dikotomiseringen av 

gruppen att leda till att de tillskrivs vad Goffman (2011) benämner som ett stigma. Begreppet 

refererar till en form av stämpling, vilken försämrar individens/gruppens status.  

 

Bild 2. Illustration: Merima Trncic 

5.3 Exkludering 

Informanternas skillnadgörande och ansvarsförskjutande benägenhet skulle kunna tolkas i 

ljuset från det rationaliserade, ekonomiserade och effektivitetsmaximerande institutionella 
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klimat som enligt Bauman (2007) och Svenbro (2014) inrättat modernitetens institutioner. 

En inkludering av nya grupper i välfärdssystemet harmonierar illa med målsättningar såsom 

kostnadseffektivitet och fast rationalitet. Likaså uppvisar föreställningarna vissa likheter med 

Habermas (1996) teori om hur systemvärlden koloniserar livsvärlden. Därigenom skulle 

exklusionen kunna tolkas som ett led i institutionens (socialtjänstens) målrationella 

ambitioner.  

Det moderna samhället har enligt Bauman (2007) delvis kommit att reducera moraliska 

ställningstaganden i avsikten att göra systemen mer effektiva. I förhållande till den enskilde 

socialsekreteraren kan den institutionella strukturen leda till att tjänstemannen delvis 

socialiseras till att uppfatta moral som ett hot mot effektivitet. Socialtjänstlagens inledande 

paragraf slår fast att verksamheten avser utgå från en helhetssyn (SFS 2001:453), likaså 

inriktas stora delar av det praktiska arbetet med målgruppen åt att fokusera på vissa aspekter 

av den enskildes situation, vilket uppvisar beröringspunkter med hur Buber (1994) skildrar 

objektsformens instrumentella egenskaper. En kvinnlig socionom från ekonomiskt bistånd i 

Stad 1 beskrev det enligt följande; ”… Det kan vara specifika saker som pengar till hemresa, 

tandvård eller bostad”.  Institutionens riktade karaktär riskerar därigenom att resultera i att 

den utsatta EU-medborgaren sammanlagda utsatthet inte uppmärksammas.  

Likaså resulterar institutionens målrationella egenskaper i att den utsatta EU-medborgaren 

exkluderas från socialtjänstens juridiska bestämmelser om skälig levnadsnivå. Likaledes 

riskerar gruppen att osynliggöras, vilket positionerar målgruppen till ett parallellt och utsatt 

ingenmansland. I förhållande till Bubers (1994) relationsetiska teori överensstämmer 

exkluderingen vare sig med relationens objekts- eller subjektsform. Resonemanget härleds 

till att såväl objekts- som subjektsformen förutsätter någon form av kontakt med ”den 

Andre”, vilket det osynliggörande som följer av exkluderingen kontrasterar emot. Den 

enskilde tiggaren befinner sig därigenom bortom relationen.  

5.4 Tiggaren – kapitalismens avfall 

Tiggaren anländer till en plats Bauman (1999, 2007) skildrar som ett kapitalistisk och 

konkurrensinriktat samhälle. Den konkurrensbetonade samhällsstrukturen beskrivs som ett 

slagfält, där krigsföringen bottnar i en kamp om de mest eftersträvansvärda positionerna, och 

där förlorarna riskerar att exkluderas. Utifrån ovanstående samhällsåskådning innebär 

samhällets konsumtionsinriktade karaktär att tiggarens sociala status, som en följd av dennes 

förhållandevis svaga köpkraft, försämras ytterligare. Likaså riskerar den konkurrensbetonade 

rädslan att resultera i att den allmänna medborgaren inte anser sig kapabel till att 

sympatisera med tiggaren. Sammantaget riskerar modernitetens konsumtions- och 

konkurrensbetonade egenskaper att resultera i att medborgarens moraliska impulser avtar. 

Fenomenet återspeglades i hur en informant beskrev att tiggaren inledningsvis utlöst starka 

känslor av empati hos henne, men att känslorna som en följd av det dagliga mötet med 

utsattheten, efterhand svalnat. 
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Det värsta är väl att man nu har vant sig så att man, om jag ska vara ärlig, inte tänker på det så mycket 

längre. Men i början tyckte man ju synd om dem och att det var tråkigt att de verkade ha en så trasig 

situation i Rumänien (Socionom, kvinna, Stad 2). 

Likaså skulle den avtagande empatiska förmågan i förhållande till målgruppen kunna knytas 

till modernitetens accelererade individualisering. Bauman (2007) beskriver hur den moderna 

människan uppmuntras till att vårda egenintresset och att endast bry sig om andra under 

förutsättning att omtanken gynnar det egna jaget, vilket urholkar solidariteten för svaga 

grupper, såsom tiggare.  

 

Bild 1. Illustration: Merima Trncic 

Bauman (2007) använder begreppet adiaforiseringstendens för att beskriva fenomenet. 

Adiaforiseringstendensen skulle därigenom kunna fungera som förklaring till varför 

biståndsbedömarens empatiska känslor i förhållande till tiggaren försvagats. Likaså skulle 

den moraliska reduceringen kunna härröra till en så kallad rationaliseringsprocess, där 

moraliska förmågor avtar som ett led i att inte förlora konkurrenskraften. En 

konkurrenskraft som fordras i det kapitalistiskt relaterade slagfältet om de mest 

eftersträvansvärda positionerna, där förlorarna riskerar att exkluderas och transformeras till 

kapitalismrelaterade avfallsprodukter, vilket tiggarens utsatthet konkretiserar.  

5.5 Påminner oss om civilisationens papperstunna konstruktion 

Det har ju att göra med orättvisan i världen… Att det finns trygghet och rikedom i vissa länder medan det 

i vissa länder inte finns. Då försöker man såklart att ta sig till rikare och tryggare delar av världen. Det 

handlar ju inte bara om tiggare utan det är samma orättvisor som gör att människor från exempelvis 

Nordafrika flyr. Världen har liksom knutits samman (Kvinna, socionom, Stad 1). 

I likhet med Baumans (2007) skildring av globaliseringens sammanlänkande egenskaper, 

beskriver informanten hur sammanlänkningen av världen bidragit till att den internationella 

orättvisan blivit mer synliggjord även i rikare delar av världen. Bauman (2007) redogör för 

hur tillståndet i västvärlden blivit intimt beroende av tillståndet i övriga världen. Vi, i väst, 

kan således inte känna oss trygga om människor i andra delar av världen lever under utsatta 

och otrygga förhållanden. Tiggaren har därigenom kommit att bli en symbol för orättvisan i 
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världen. Tältläger som brinner och tiggare som misshandlas, skulle utifrån Bauman (2007) 

kunna tolkas som en reaktion mot den rädsla som åsamkas av den moderna människans 

civilisationsberoende i kombination med hur tiggaren kommit att förkroppsliga 

civilisationens papperstunna konstruktion.  

En informant uttryckte sig enligt följande: ”De som tigger är ju friska. Även om man inte talar 

svenska kan man ju leta efter jobb… Men det gör de ju inte. Istället verkar det som att de bara 

sitter där” (Socionom, kvinna, Stad 1). Utsagan exemplifierar en aspekt av andragörande, 

vilken består i att ”de Andra” utmålas som ett homogent och ansiktslöst kollektiv med 

identiska egenskaper. ”De” söker inte arbete och ”De” bara sitter där. Uppfattningen lämnar 

inget utrymme åt variationer inom gruppen. Likaså riskerar andragörandet att förstärkta 

skillnadgörande föreställningar, vilka i sin tur tenderar öka motsättningen mellan grupperna. 

Å andra sidan bidrar fenomenet också till att stärka den egna gruppens inre sammanhållning, 

vilket i sin tur demonstrerar komplexiteten och i viss utsträckning ökar förståelsen för den 

benägenhet till andragörande som de flesta av oss troligtvis bär på. 

5.6 Handlingsutrymme 

I en rapport från Socialstyrelsen (2014) framgår att landets socialtjänst är bundna vid att 

utreda och bedöma biståndsansökningar från EU-medborgare med uppehållsrätt enligt 

samma metoder som vid ansökningar från svenska medborgare. Likaså är socialtjänsten 

skyldig att erbjuda EU-medborgare, vilka bedöms ha uppehållsrätt, bistånd enligt lika villkor 

som svenska medborgare.  

Samtliga informanter uppgav att de förhåller sig till de lagar och direktiv som omfattar EU-

medborgarna. Likaså beskrevs hur gruppen endast i undantagsfall tagit kontakt med 

myndigheten, vilket delvis tolkades som ett led i att målgruppen antagligen känner till 

myndighetens förhållandevis låga juridiska förpliktelser gentemot gruppen. Av 3 kap. 6 § 

utlänningslagen följer att EU-medborgare som antingen arbetar, driver eget företag, studerar 

eller har tillräckliga medel för egen försörjning bedöms ha uppehållsrätt (SFS 2005:716). De 

utsatta EU-medborgare som av olika skäl tvingas tigga på gatorna i välståndets Sverige 

uppfyller således inte direktiven i uppehållsrätten. Under förutsättning att biståndet inte 

avser avhjälpa en nödsituation, har de EU-medborgare som av socialtjänsten inte bedöms 

uppfylla kriterierna för uppehållsrätt, inte heller rätt till bistånd (Socialstyrelsen, 2014). 

Efter att de fått information om vad kommunen kan hjälpa till med så slutade de komma. Enda skälet för 

oss att bistå dem är om vi ser ett akut behov, exempelvis att de inte har mat för dagen. De flesta som 

kommer hit vill ha bostad och arbete, men det finns ju inte (Socionom, kvinna, Stad 1). 

Socialtjänstlagen och utlänningslagen slår därigenom fast att EU-medborgare i avsaknad av 

uppehållsrätt endast bör beviljas bistånd under förutsättning att en nödsituation uppkommit 

(SFS 2001:453; SFS 2005:716). Däremot saknas en enhetlig och klar bild över vad som bör 

betraktas som en nödsituation, istället bedöms varje enskilt fall utifrån sina unika 

egenskaper. Två informanter beskrev exempelvis hur avsaknad av medel till att införskaffa 
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mat bedömdes som en nödsituation. Vidare beskrev samtliga informanter hur de vid något 

tillfälle inträffat att de beviljat utsatta EU-medborgare pengar för hemresa.  

När de kommer hit och ber om hjälp så är det ju svårt att utreda. De kommer aldrig själva utan har alltid 

med sig någon och man får försöka fråga sig fram. När vi bekostar resor hem så är det inga stora summor, 

för det går sådana här bussar. Men det är klart att deras bakgrund och situation är svår att styrka med 

identitetshandlingar, kvitton, kontoutdrag och sådär.  Det är inte alltid så lätt att styrka deras berättelse 

med underlag och liknande. Så man får göra en avvägning och bedöma utifrån vad som känns rätt, 

huruvida det är ett akut behov eller inte (Socionom, kvinna, Stad 2). 

Sammantaget skulle handlingsutrymmet kunna påverkas av den enskilde socialsekreterarens 

föreställningar om målgruppen. Likaså skulle föreställningarna kunna vara en följd av hur 

socialsekreterarna införlivat verksamhetens institutionella normsystem. Därigenom kan 

förhållningssättet kopplas till Habermas (1996) skildring om hur systemvärlden successivt 

kommit att kolonisera livsvärlden. I den bemärkelsen kan biståndsbedömarnas 

föreställningar om tiggarna förstås i ljuset från den institutionella strukturen.   

Vi följer ju de lagar och regler som finns. Vi har dem att förhålla os till. Eftersom de ofta saknar 

uppehållsrätt är det inte så mycket vi kan göra… även fast vi ibland kanske skulle vilja. Det är på sätt och 

vis utanför vårt ansvarsområde. Vi kan inte hjälpa alla… så är det (Socionom, kvinna, Stad 2).  

6 DISKUSSION 

Studien syftade till att undersöka socialsekreterarens föreställningar om tiggare. Vidare 

ämnade studien analysera huruvida föreställningarna kan komma att påverka det 

handlingsutrymme med målgruppen som träder i kraft efter att lagar, direktiv och riktlinjer 

beaktats. I följande avsnitt kommer resultatet att diskuteras i förhållande till 

syfte/frågeställningar.  

6.1 Institutionens kidnappande av handlingsutrymmet 

Socialtjänstens institutionella normsystem och lagstiftningens målrationella utformning, 

uppvisar vissa gemensamma drag med den relationsetiska objektsform som beskrivs av 

Buber (1994). Liknelsen består i hur interventionerna mot målgruppen riktas mot 

enskildheter istället för mot helheten, vilket får till följd att stora delar av tiggaren situation 

exkluderas från socialtjänstens stödinsatser.  

Biståndshandläggarens handlingsutrymme skulle eventuellt haft en i högre grad 

inkluderande utformning om institutionens normsystem och lagstiftningens bestämmelser i 

högre utsträckning strävat efter att införliva subjektsformen Jag – Du i verksamheten. 

Istället för att i första hand betraktas som tiggare, eller romsk tiggare, skulle en betoning mot 
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subjektsformen kunnat bidra till att bryta ner enskilda tillhörigheter och se människan 

bortom kategorierna. Ett relationsetiskt inkluderande förhållningssätt skulle kunnat lindra 

det stigma som åsamkas av att vara rom och samtidigt tigga. 

 

Bild 1. Illustration: Merima Trncic 

Huruvida kollektiviseringen utöver ett negativt inflytande även på den majoritet av romer 

som inte tigger, skulle varit intressant att rikta uppmärksamheten emot i framtida 

undersökningar. 

Utöver de strikta lagar, riktlinjer och rutiner som varje biståndsbedömare har att förhålla sig 

till, bör arbetsplatsens sociala koder inkluderas i omständigheter som begränsar 

handlingsutrymmet. Med sociala koder avses exempelvis yrkesjargong och inofficiella 

förväntningar, vilket sammantaget skulle kunna konstruera ett socialt tryck på den enskilde 

att agera utefter såväl inofficiella som officiella regler. Sammantaget medför handläggarens 

instrumentella och målrationella sammanhang, att den exkluderande praktiken i först hand 

bör härledas till handläggarnas institutionella kontext. 

6.2 Skillnadgörande 

I likhet med informanternas ovilja att inkludera den utsatta romska EU-medborgaren i 

välfärdssystemet, skildras det i tidigare forskning hur en del medborgare tenderar att 

utveckla dikotomiserande attityder gentemot tiggarna. Andrafieringen riskerar att resultera i 

ett skillnadgörande ”Vi och dem – tänkande”, vilket skapar en skiljelinje mellan 

välfärdssystemet och tiggarna (Alenius, 2012; Hansson, 2014, 2015; Swanson, 2007; Swärd, 

2015). Tankesättet tenderar i sin tur att riva upp främlingsfientlighet, vilket konkretiserats 

genom uppbrända tältläger och av hur stödet för populistiska missnöjespartier ökat i Europa. 

Det förefaller således finnas ett samband mellan skillnadgörande tankegångar, 

främlingsfientlighet och ett negativt inställt förhållningssätt gentemot tiggaren (Hansson, 

2014, 2015; Swärd, 2015). Således sammanföll de empiriska resultaten och den tidigare 

forskningen delvis med den postkoloniala teoribildningen av Said (2000), om hur ”Vi” i väst 

utvecklat negativa föreställningar om orienten, likväl som med Baumans (2007) skildring om 

hur modernitetsprocessen iscensatt en utökad rädsla för det främmande och ansiktslösa. 
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Emellertid utvecklar inte alla ett skillnadgörande och kategoriserande förhållningssätt. Av 

tidigare forskning skildras hur vissa medborgare ansluter sig och strider för tiggarens 

rättigheter, eller på eget bevåg öppnar sina hem för dem (Hansson, 2015). Materialet från 

intervjuerna var av ett sådant komplext och varierat slag. Parallellt med uppfattningen om att 

tiggaren inte bör inkluderas fullt ut i välfärdssystemet, framhöll flera informanter en 

sympatisk och medkännande attityd i förhållande till gruppen. 

6.3 Ansvarsförskjutning och exkludering 

I likhet med informanternas tendens av att distansera utsatta svenskar från utsatta EU-

medborgare, uppvisade aktörer inom välfärden på konferensen i Linköping en benägenhet av 

att förskjuta ansvaret från nationalstaten till civilsamhället. Likaså beskrev flera informanter 

hur problematiken, istället för inom den egna verksamheten, bör hanteras på EU-nivå eller i 

tiggarnas hemländer. Likaså påminner den exkludering som följer av ansvarsförskjutningen 

med hur Bauman (2007) beskriver att nationalstaten utvecklat protektionistiska egenskaper, 

vilka avser distansera nationalstaten från andra länders utsatthet. De ansvarsförskjutande 

tendenserna bidrar delvis till att osynliggöra gruppen till ett ansiktslöst och homogent 

kollektiv, vilka varken medborgare, institutioner eller stater vill kännas vid.  

Likaledes tenderar exkluderingen att osynliggöra EU-medborgarens utsatthet på ett sätt som 

varken harmonierar med objekts- eller subjektsformen i Bubers (1994) relationsetiska 

teoribildning. Det delvis exkluderande förhållningssättet gentemot målgruppen bör istället 

betraktas som någonting bortom relationen. Därigenom positioneras tiggaren till ett 

relationsetiskt ingenmansland. 

6.4 Global empati 

Som en följd av den globaliserade förändringen av världen beskriver Bauman (2007) hur 

handlingens effekter kommit att utvidgas. Arendt (2013) redogör för hur den moderna 

människans moraliska förmåga inte utvecklats i takt med modernitetens framskridande. 

Likaså skildrar Bauman (2007) samtidens ömsesidiga beroende genom att beskriva hur ”Vi” i 

väst inte kan förvänta oss en trygg sömn förrän övriga världen sover tryggt. Mot den 

bakgrunden beskrev flera informanter hur empatin successivt kommit att reduceras i 

förhållande till den utsatthet som tiggaren förkroppsligar. Rimligtvis får en minskad 

empatisk förmåga, i förhållande till målgruppen, en negativ effekt på det arbete som avser 

mildra utsattheten och förbättra situationen för gruppen. Av det skälet föreslår jag ett 

institutionellt arbete mot en mer utvidgad och inkluderande form av empati. En empatisk 

förmåga som ser bortom nationsgränser och etniciteter. Hur arbetet mot en mer 

inkluderande empatisk förmåga bör utformas skulle varit intressant att utreda närmre. 

Förslagsvis skulle utbildning inriktad mot att öka den kulturella kompetensen inom 

verksamheten, delvis kunna minska klyftan mellan majoritetssamhället och den utsatta 
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romska EU-medborgaren, vilket i sin tur skulle kunna lindra skillnadgörande och 

ansvarsförskjutande praktiker. 

6.5 Relationsformen Jag - Du samt Intersektionalitet: som ett led mot en 

införlivande global empati 

Människan är inte endimensionell, utan en komplex och mångdimensionell varelse, vilken 

tillhör flera positioner samtidigt. Individens olika positioner kan vara såväl statusfyllda som 

utsatta och de integrerar kontinuerligt med varandra. Tiggaren beskrivs sällan som ett 

mångfacetterat subjekt med unika och särskiljande egenskaper. I såväl tidigare forskning 

som i följande studie definieras istället personen i första hand som medlem i gruppen tiggare.  

En global empati förutsätter ett förhållningssätt gentemot ”Andra” vilket i viss utsträckning 

kan liknas vid Bubers (1994) relationsform Jag - Du. En utvidgad empati kräver således ett 

förhållningssätt som ser bortom enskilda tillhörigheter och istället bemöter människan i sin 

helhet. En kombination av relationsformen Jag – Du och ett intersektionellt fokus, vilket 

problematiserar kategoriseringstillhörigheterna, skulle kunna bidra till ett mer inkluderande 

förhållningssätt i socialtjänstens arbete med den utsatta EU-medborgaren.  

6.6 Metoddiskussion 

Den enskilde socialsekreteraren kom i följande studie att representeras av handläggare inom 

ekonomiskt bistånd. Ämnesområdets värdeladdade karaktär försvårade delvis sökandet efter 

intresserade intervjudeltagare. I kombination med innehållsanalysen anses emellertid en 

mättnad ha uppnåtts i förhållande till studiens syftesbesvarande ambition. Likaså 

försvagades rimligtvis tillförlitligheten något av det begränsade materialet. Ett bredare urval 

och eventuellt en kombination av en kvalitativ och en kvantitativ metod, skulle eventuellt 

kunnat generera en utförligare och sannolikt mer nyanserad bild av undersökningsområdet. 

Likaså skulle undersökningen förstärkts avsevärt om tiggaren inkluderats i empirin. En 

begränsad tids- och kvantitetsram, i kombination med etiska aspekter, har sammantaget 

bidragit till att ”tiggaren” inte deltagit i studien. 

Subjektiva tolkningar, för - föreställningar, ett begränsat och icke-randomiserat urval bidrar 

till att den statistiska generaliserbarheten uteblivit. Däremot bedöms resultatet i viss 

utsträckning vara möjligt att applicera på liknande fall. 
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7 SLUTSATS 

Föreställningarna om den utsatta romska EU-medborgaren som tigger varierade och 

återspeglades ibland i motstridiga uppfattningar. Parallellt med medkänsla och förståelse, 

framfördes åsikter som går att likna vid Saids (2000) teori om västvärldens negativa och 

skillnadgörande föreställningar om orienten. Skillnadgörandet riskerar att stärka 

motsättningarna mellan majoritetssamhället och de utsatta EU-medborgarna som tigger.  

Likaså var samtliga informanter benägna att förskjuta ansvaret för målgruppen till platser 

och institutioner utanför Sverige. Förhållningsättet, eller föreställningen, skulle kunna bottna 

i hur Bauman (2007) beskriver att modernitetens institutioner ekonomiserats och alltmer 

kommit att prioritera effektivitetsmaximering framför andra värden. Följden blir att 

tiggarnas utsatthet osynliggörs och att gruppen exkluderas från en skälig levnadsnivå.  

Biståndsbedömarnas föreställningar om målgruppen tolkas som ett led i hur 

biståndsbedömarna kommit att införliva institutionens och lagstiftningens instrumentella 

och målrationella utformning. Därigenom bör den exkluderande praktiken i första hand 

förstås i ljuset från den institutionella och juridiska kontexten.  

I framtida ämnesrelaterade studier skulle det varit betydelsefullt att inkludera den person 

som utsattheten i första hand berör - tiggaren. I förhållande till studiens syfte skulle tiggarens 

medverkan kunna bidra med ökad validitet avseende socialtjänstens arbete med målgruppen. 

Likaså skulle tiggarens uppfattning om utsatthetens orsaker och skiftande egenskaper varit 

intressant att belysa. Kommande studier skulle också kunna inriktas mot att undersöka 

huruvida föreställningarna gentemot målgruppen sett annorlunda ut om tiggaren, istället för 

rom, haft en mindre stigmatiserad etnisk härkomst. 
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BILAGA A. MISSIVBREV 

Hej! 

 
Mitt namn är Jonas Svensson och jag studerar till socionom på Mälardalens Högskola. Just nu 

genomför jag ett examensarbete om och hur den utsatta EU/ESS-medborgarens inträde i 

gatubilden haft en inverkan på socialtjänstens verksamhet inom kommunen. Av det skälet 

skulle jag bli väldigt glad om någon, och allra helst några, inom er verksamhet hade haft 

möjlighet att medverka i en intervju.  
 

Väldigt förenklat går det att betrakta intervjun som två delvis separata delar, där den 

inledande delen har en mer personlig prägel medan nästkommande del har en mer allmän 

inriktning.  Intervjun i sin helhet kommer huvudsakligen behandla om och i så fall hur 

situationen med tiggande EU/ESS-medborgare påverkar just er myndighetsutövande 

verksamhet. Intervjun tar cirka 30 minuter i anspråk och jag kommer att utgå ifrån en 

semistrukturerad intervjuguide.   

 

Såväl den aktuella intervjun som tolkningen och rapporteringen av materialet kommer att ske 

i enlighet med de forskningsetiska principer som framtagits av Vetenskapsrådet. Din 

medverkan i intervjun är självklart frivillig och du kan när som helst välja att avbryta 

samtalet. Med din tillåtelse kommer intervjun att spela in. Om du väljer att avbryta intervjun 

kommer dina uppgifter inte att bevaras. Samtliga svar kommer att behandlas med såväl 

sekretess som konfidentialitet. När det slutgiltiga resultatet färdigställs garanteras din 

anonymitet. Vidare kommer resultatet enbart användas inom ramen för arbetet. 

  

Om du är intresserad eller också känner någon som kan tänkas vara intresserad hör av dig till 

mig! Skulle det uppkomma frågor under vägen är du välkommen att när som helst höra av dig 

till antingen mig eller också till min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar: 

Jonas Svensson. (Författare). Tln: XXXX. Mejl: XXXX  

Els-Marie Anbäcken. (Handledare). Mejl: XXXX 



 

BILAGA B. INTERVJUGUIDE 

Semistrukturerad intervjuguide -   
Intervjuer med medarbetare inom Ekonomiskt bistånd och Socialjouren i Eskilstuna 

Kommun. 

Bakgrund 

Namn: 

Yrke:  

Tidigare arbeten:  

Tematisk indelning av intervjun: 

 

 Vad anser socialsekreteraren om tiggarens utsatthet?  

 Vad anser socialsekreteraren att tiggeriet beror på? 

 Vilka följder leder föreställningarna till? 

 Hur ser handlingsutrymmet ut avseende det arbete som rör tiggare? 

Dynamiska frågor: 

 

1. Mins du när du för första gången började se tiggare regelbundet där du bor? 
2. Möter du ofta tiggare i din vardag? 
3. Tycker du att mötet med dem i din vardag påverkar dig i ditt dagliga liv? Om så är 

fallet, på vilket sätt? 
4. Brukar du ge pengar till tiggarna? Varför? Varför inte? 
5. Hur upplever du att tiggarnas bakgrund ser ut? 
6. Vad anser du om att det finns människor som tigger i dagens Sverige? Vad tror du att 

det beror på att du tycker så? 
7. Hur ofta kommer du i kontakt med EU-medborgare som tigger i ditt dagliga arbete? 
8. Kan du beskriva hur ett sådant möte kan se ut? 
9. Vilka insatser erbjuder arbetsplatsen tiggarna? 
10. Samverkar ni med andra verksamheter i arbetet med tiggarna? Hur tycker du att det 

fungerar? Får samverkan några konsekvenser för ditt arbete med guppen? 
11. Hur kommer ni vanligtvis i kontakt med tiggarna? Tycker du att någonting i 

kontakten borde förändras? Om så är fallet, på vilket sätt? 
12. Upplever du ibland en konflikt mellan arbetsplatsens regler och riktlinjer och din 

egen uppfattning i förhållande till situationer som rör tiggare? Om så är fallet, på 
vilket sätt?  

13. Tror du att det har någon betydelse för verksamhetens biståndsbedömning och 
uppsökande verksamhet att det främst är EU-medborgare och inte i första hand 
svenska medborgare som tigger? Om så är fallet, på vilket sätt? Vad anser du o
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