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Abstract 

 

Nyckelord: Tiggare, barn, barnperspektiv, socialt problem, socialkonstruktivism. 

 

Personer som kommer till Sverige från andra EU-länder för att försörja sig genom tiggeri är 

ett fenomen som har ökat i omfattning på kort tid. Dessa personer har ibland sina barn med 

sig, vilket väcker frågor om vem som har ansvar att skydda dessa barn samt om dessa barn har 

rättigheter som är likställda med svenska barn. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

olika samhällsaktörer konstruerar fenomenet barn till tiggare. För att uppnå detta syfte har 

intervjuer genomförts med ledamöter inom socialnämnden för barn och unga samt med 

aktörer från frivilligorganisationer. Materialet har analyserats med perspektivanalys och med 

utgångspunkt i socialkonstruktivistiskt perspektiv samt barnrättsperspektivet. Resultatet har 

försökt skildra de olika antaganden som ligger till grund för hur informanterna beskriver barn 

till tiggare som socialt problem. Resultatet framhåller även hur de talar om gruppen tiggare 

som av romsk härkomst. I resultatet skildras vidare hur informanterna formulerar och 

begränsar ansvar och rättigheter för barn till tiggare. Resultatavsnittet har bland annat försökt 

visa hur informanternas konstruktioner genomsyras av ambivalens som består i olika 

omständigheter som de förhåller sig till när de talar om barn till tiggare, exempelvis lagtext, 

ekonomi och en ovilja att uttala sig kränkande om romer. En diskrepans mellan teori och 

praktik har även skildrats som berör implementering av ett barnperspektiv i informanternas 

verksamheter samt det faktum att det saknas fall där barn till tiggare har omhändertagits. Då 

forskning på området barn till tiggare visat sig vara bristfällig anser vi att vår studie kan bidra 

med ny kunskap inom fältet. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Tiggeri har under de senaste åren fått stora proportioner i svensk kontext till följd av den 

ökade fria rörligheten mellan länder inom EU. Ämnet har i media behandlats i 

uppseendeväckande stor utsträckning och det är tydligt att det råder olika uppfattningar kring 

hur tiggeri ska definieras och avhjälpas (se ex. Svenska Dagbladet 2014). Somliga anser att 

det finns stor okunskap och många fördomar kring tiggarnas situation och att den svenska 

staten tydligt bör markera sitt ansvar för det utanförskap som tiggarna lever i (se ex. Dagens 

Nyheter 2014a). Samtidigt växer sig motståndarrösterna allt starkare och mediedebatten har 

många gånger kommit att kretsa kring huruvida tiggeri borde förbjudas (se ex. Sveriges Radio 

2014, Dagens Nyheter 2014b). Den massmediala bevakningen medverkar vidare till att 

konstruera vår uppfattning av verkligheten och kan även påverka riktningen för de 

samhälleliga prioriteringarna. Då tiggeri genom media har befästs som ett samhälleligt 

problem råder det påtryckningar från allmänheten att svenska samhället måste ta ställning till 

hur det ska hanteras (se ex. Dagens Nyheter 2014c, Uppsala Nya Tidning 2013). 

 

Tiggeri är som företeelse säreget i dess synlighet eftersom personer som tigger har för avsikt 

att finnas där andra människor rör sig. Den utbredning som skett har medfört att det civila 

samhället dagligen möter tiggeri och man kan inte i den stunden påkalla samhällets ansvar 

utan det blir upp till var och en att ta ställning till hur man vill bemöta fenomenet. Frågan om 

tiggeri berör och upprör och verkar tangera något djupt rotat som får många att bli illa till 

mods av att se människor sitta utomhus i kyla och be om pengar. Samtidigt är mötet med en 

tiggare en situation som konfronterar individen med hennes egna fördomar och föreställningar 

och genererar frågor kring vems problemet är och vem som har ansvar för det. 

 

Inom socialt arbete är barn i utsatthet en särskilt prioriterad grupp och i Sverige paraderar vi 

ofta med barnperspektivet som genomsyrar svensk lagstiftning och social praktik. Vidare har 

vi ett väl utbyggt och generöst välfärdssystem tillgängligt för barn som är permanent bosatta 

inom Sveriges gränser. Sverige ratificerade år 1990 FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen), ett juridiskt bindande dokument som anger att alla barn har samma 

rättigheter och lika värde oavsett kultur, religion eller andra särdrag (UNICEF 1989). Det 

förefaller dock uppstå en viss diskrepans mellan den självklara plats barnkonventionen har i 

teorin och dess faktiska betydelse för praktiken. 

 

Tiggare som kommer hit från andra EU-länder har i vissa fall sina barn med och frågan är vad 

som händer med vårt svenska skyddssystem när barn som inte är svenska medborgare 

befinner sig inom våra landsgränser och riskerar att fara illa? Störs vår svenska trygghet av att 

andra länders sociala misär flyttar in på våra gator? Blir det ett problem och framförallt för 

vem blir det ett problem? Slutligen, hur hanterar aktörer som kommer i kontakt med 

företeelsen barn till tiggare frågan om ansvar och alla barns bästa?  
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1.2 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur olika samhällsaktörer konstruerar fenomenet barn 

till tiggare. 

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

 Definieras barn till tiggare som socialt problem? I så fall hur? 

 Hur konstrueras ansvar för barn till tiggare? 

 Ses barn till tiggare som bärare av rättigheter?  

 

 

1.2.2 Avgränsning 

 

Vi har i vår uppsats ett fokus på barn som kommer till Sverige tillsammans med sina familjer 

från andra EU-länder. Vi har inte begränsat oss endast till de barn som själva behöver tigga, 

utan vår studie omfattar även barn som befinner sig i en miljö där det förekommer tiggeri. 

Även om vi berör tiggeri som socialt problem i allmänhet, belyser vi främst barnperspektivet 

inom tiggeri. 

 

De intervjuer som utgör empirin har vi utfört med ledamöter i socialnämnden för barn och 

unga samt med aktörer inom den frivilliga sektorn. Samtliga informanter verkar i en större 

kommun i Mälardalen. 

 

 

1.3 Disposition 

 

Vi inleder vår uppsats med ett kapitel där vi redogör för den för vårt ämne relevanta tidigare 

forskningen. I avsnittet därefter behandlas de teoretiska utgångspunkter vi har valt att använda 

oss av. Vidare följer ett avsnitt kring metodologisk ansats och val av metod samt redogörelse 

för urval och tillvägagångssätt vid insamlande av empiri. Även den metod vi har valt för 

bearbetning och analys beskrivs i detta avsnitt. Därpå presenteras resultatet av materialet som 

analyseras utifrån våra valda teoretiska perspektiv. Slutligen summeras resultatet genom att 

anknyta till studies syfte och forskningsfrågor samt skildra hur resultatet förhåller sig till den 

tidigare presenterade forskningen. Därefter diskuteras och problematiseras uppsatsens totala 

innehåll och tillvägagångssätt i relation till makt och forskningseffekter. Avslutningsvis 

redogörs för implikationer för fortsatt forskning och för socialt arbete. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera den tidigare forskning inom ämnena tiggeri samt 

barndom, barnperspektivet och barnkonventionen som vi har tagit del av. Utifrån 

forskningsläget kommer vi även belysa varför vår studie är behövlig. Då vi inte har funnit 

någon forskning som har sammanfört dessa områden har vi sökt forskning ämnesvis och delat 

upp den tematiskt. 

 

 

2.1 Föreställningar om tiggare 

 

Vi har tagit del av studier som på olika sätt berör ämnet tiggeri. Gemensamt för studierna är 

att de undersöker föreställningar kring tiggeri för att därigenom öka förståelsen för fenomenet. 

Två av studierna tar upp tiggeri som allmänt fenomen, dock utifrån olika utgångspunkter; den 

ena har som syfte att utröna hur tiggares medborgarskap kan förstås, medan den andra 

undersöker tiggeri utifrån den potentielle givarens perspektiv. Studierna bidrar på olika sätt 

till en större insikt i hur tiggeri kan förstås och påvisar även förekomsten av heterogena 

föreställningar kring tiggeri. 

  

Hartley Dean och Keir Gale (1999) beskriver hur Margaret Thatchers sätt att förändra 

välfärdssystemen utifrån nyliberala ideal tvingade personer i Storbritannien till att försörja sig 

genom tiggeri. Dessa tiggare mötte sympati från socialdemokratiskt håll där Thatchers politik 

fördömdes. Under 1990-talet menar Dean och Gale att ett nytt samförstånd vad gäller synen 

på tiggare har fötts. Den allmänna bilden av tiggare har således förändrats över tid och i 

dagens samhälle är den tätt sammankopplad med frågor kring medborgarskap. Dean och Gale 

presenterar fem olika sätt på vilka tiggeri kan förstås i förhållande till medborgarskap. Det 

första sättet att förstå tiggeri är i form av en misslyckad integrering i samhället. Dean och 

Gale menar att integration och sammanhållning i ett demokratiskt välfärdssamhälle vilar på en 

grund av politiska, sociala och medborgerliga rättigheter. Personer som tigger kan bli 

berövade sitt medborgarskap inom alla dessa tre områden, vilket enligt Dean och Gale tyder 

på att välfärdsstaten har misslyckats med att integrera dessa människor i samhället. 

Exkludering är det andra sättet att förstå tiggeri i förhållande till medborgarskap. Dean och 

Gale menar att tiggaren väljer att placera sig, eller av andra blir placerad, bortom 

medborgarskapet och därmed utanför samhället.  

 

Det tredje sättet att förstå tiggeri är som en anarkistisk aktivitet och att det är denna 

statsfientlighet som försvagar tiggarens medborgarskap. Tiggeri ses här som ett sätt att utöva 

motstånd mot myndigheter. Dean och Gale är dock noga med att påpeka att det finns evidens 

som talar emot denna koppling mellan tiggeri och anarkism. Studier har tvärtom visat att ett 

strävande efter medborgarskap är av stor vikt för fattiga människor, vilket utgör det fjärde 

sättet att förstå tiggeri. Att uppnå självständighet genom arbete är lika betydelsefullt för 

fattiga människor som för resten av samhället och Dean och Gale menar att detta även gäller 



  

 8 

för tiggare. Det femte sättet att förstå tiggeri är som ett asymmetriskt medborgarskap. Studier 

har visat att människor som mottar välfärdsstatlig hjälp ofta upplever att det finns en 

diskrepans mellan deras förväntningar på välfärdsstaten och deras faktiska erfarenheter av 

den. Dean och Gale menar att det finns en möjlighet att även tiggare upplever sitt 

medborgarskap som asymmetriskt. 

  

Medan Dean och Gale har tiggaren och dess förhållande till medborgarskap i centrum, riktar 

Ian McIntosh och Angus Erskine (2000) i sin studie fokus mot allmänhetens föreställningar 

om tiggare samt mötet mellan tiggaren och den potentielle givaren. För att få ta del av 

människors åsikter om, och erfarenheter av, möten med tiggare genomförde McIntosh och 

Erskine 55 intervjuer. Genom studien kunde författarna urskilja en avsaknad av en konsekvent 

syn på tiggare. Många av de intervjuade påvisade en djup ambivalens för tiggare som i 

intervjuerna manifesterade sig i motsägelsefulla utsagor och känslor kopplade till möten med 

tiggare. När de intervjuade ombads att förklara de bakomliggande orsakerna till tiggeri 

vacklade många mellan att hålla tiggaren ansvarig för sin egen situation och att se tiggaren 

som offer för samhälleliga strukturer. 

 

Artiklarna som presenteras ovan belyser tiggeri som fenomen, tiggarnas förhållande till 

medborgarskap samt allmänhetens uppfattningar om tiggare och möten med dessa. Artiklarna 

är relevanta för vår studie då vi ämnar undersöka barn till tiggare och deras position i Sverige. 

Eftersom tiggeri förekommer i den miljö som dessa barn vistas i är det av betydelse att ta del 

av tidigare forskning som berör tiggeri, för att på så vis öka vår förståelse för fenomenet. I de 

artiklarna framgår dock inte vilka tiggare som är föremål för studierna. För den skull har vi 

valt att i detta kapitel inkludera ytterligare studier som fokuserar på de tiggare som blivit allt 

mer synliga de senaste åren, det vill säga EU-medborgare som reser till andra länder för att 

försörja sig genom tiggeri. Dessa studier är, helt eller delvis, utförda i en nordisk kontext. 

 

Ada I. Engebrigtsens (2012) rapport handlar om den nya invandringen av främst romer som 

tigger för sin försörjning på gatorna i Europa. Rapporten syftar till att dels ge en empirisk 

skildring av tiggare, dels att diskutera och analysera den norska diskursen kring tiggare samt 

den ambivalens som mötet mellan tiggarna och den norska välfärdsstaten innebär. För att 

empiriskt kunna beskriva de tiggare som kommer till Oslo har Engebrigtsen samtalat med runt 

50 tiggare i Oslo. Engebrigtsen fann genom sin studie att en del kommer till Oslo för att 

arbeta på gatan genom att spela, sälja, tigga och utnyttja andra resurser som finns tillgängliga 

för dem. Många bor utomhus under sina resor till andra länder, såväl på sommaren som på 

vintern. De sover då exempelvis under broar och i rivningshus. Under samtalen framkom även 

att tiggarna inte var offer för kriminella nätverk som utnyttjar deras arbete. De romska 

tiggarna är EU-medborgare och kan därmed resa inom EU under förutsättning att de kan 

försörja sig på egen hand. De har dock ingen rätt att ta del av välfärdstjänster, så länge de inte 

har uppehålls- och arbetstillstånd. Det här medför enligt Engebrigtsen att den frivilliga sektorn 

får ta ett stort ansvar för tiggarna i Oslo. Vad gäller den mediala debatten kring tiggeri fann 

Engebrigtsen att tiggarna till stor del framställdes på två olika sätt. Den mest dominanta 

bilden som gavs var att tiggarna skiljer sig från andra människor genom att stjäla och utnyttja 

barn för tiggeri. Tiggarna anklagas vidare för att förvanska stadsmiljön, ljuga om sin 
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fattigdom och utnyttjas av kriminella nätverk. Den andra bilden som presenterades i media 

var inte lika frekvent återkommande. Den försökte skapa förståelse för tiggarnas svåra sociala 

situation. Där beskrivs de som fattiga och illa behandlade i Rumänien, vilket medför att de 

inte har något annat val än att tigga.  

 

Kari Alenius (2012) har funnit likartade mediala bilder av tiggare som Engebrigtsen. Syftet 

med Alenius studie var att undersöka vilken typ av bild som två kvällstidningar i Finland 

skapade av Rumäniens romer. Alenius anser att det är av största vikt att klarlägga den mediala 

bilden, eftersom media har stor påverkan på människor vad gäller skapandet av åsikter, 

attityder och världsbilder. Alenius fann, likt Engebrigtsen, att tiggande romer framställdes 

som en grupp som tydligt skiljer sig åt från finländare. Skillnaden består i de vitt skilda 

tillvägagångssätten vid försörjning; tiggeri och gatuförsäljning är inget som finländare ägnar 

sig åt. Utöver detta anses tiggande romer ofta bryta mot såväl lagar som värderingar och 

seder. Den generella bilden som media presenterar av tiggande romer i Finland är att de själva 

är ansvariga för sin svåra situation samt den misstänksamhet som de möts av bland 

finländarna. 

 

Vi har i denna del presenterat den tidigare forskning kring tiggeri som vi tagit del av. Den 

bidrar sammantaget till vår bild av att det krävs mer forskning inom ämnet. Då den typ av 

tiggeri i ett svenskt sammanhang som vi behandlar i vår studie är relativt ny är det inte så 

konstigt att inte tillräcklig forskning finns att tillgå inom området ännu. I nästa avsnitt 

kommer vi att redogöra för den tidigare forskning inom barndom, barnperspektivet och 

barnkonventionen som vi tagit del av och som tillsammans med forskningen om tiggeri 

beskriver de tidigare forskningsantaganden som har gjorts om vårt uppsatsämne barn till 

tiggare. 

 

 

2.2 Barndom, barnperspektivet och barnkonventionen 

 

Eftersom syftet med vår studie är att undersöka konstruktionen av barn till tiggare anser vi det 

vara väsentligt att studera forskningsfältet kring barndom, barnperspektivet och 

barnkonventionen. Denna forskning fokuserar på hur förståelsen för barndom, 

barnperspektivet och barnkonventionen är något som konstrueras på olika sätt i skilda 

sammanhang och kulturer. 

 

Kristina Engwall (1998), författare till SOU 1998:97, menar att behovet av ett barnperspektiv 

och en betoning på barns egen ställning i lagstiftning var framsprunget ur den moderna tidens 

ökade kunskap om barns behov och utveckling. Engwall betonar att det står klart att det ställs 

olika krav och att det figurerar olika normer för hur barn bör uppträda i olika kulturer. På 

samma sätt har normerna för barn inom en viss kultur varierat under olika tider. Rapporten 

visar på att inom barnforskningen har flera definitioner om vad som utmärker ett barn förts 

fram. Vissa har hävdat att definitionen av barn och barndom avgörs av sin samtid och att den 

förändras över tid, medan andra stället har betonat det kontinuerliga i barndomen. Engwall 
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menar att i dag utgår de flesta barnforskare från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, precis 

som vi gör i vår studie. 

 

Vidare menar Engwall att samhället har byggt upp en omfattande institutionell struktur kring 

barn. Denna struktur utgår från vad som anses vara barns behov. Konstruktionen av 

barnbegreppet och vad man fyller begreppet med påverkar således hur samhället strukturerar 

livsvillkoren för barn. Engwall poängterar vidare vikten av att inte se barn som en homogen 

grupp utan som individer som skiljer sig åt beroende på kön, etnicitet och klass. I linje med 

det socialkonstruktivism, som vi redogör för i teoriavsnittet, menar Engwall att dessa 

identitetsmarkörer styr de möjligheter som människor tillåter sig ha och får ha av samhället.  

 

Engwall betonar att barn är i stort behov av trygghet för att kunna utvecklas positivt och att de 

är mer känsliga för sin fysiska miljö än vad vuxna är. Barn väljer inte sina föräldrar eller de 

omständigheter kring vilka de växer upp men de får ändå ofta utstå det största lidandet för 

förhållanden de inte råder över. Avslutningsvis lyfter författaren det faktum att det saknas ett 

perspektiv om barn som aktörer i rapporten. Hon menar att historiskt sett har olika mindre 

gynnade grupper kämpat för sitt berättigade utrymme i samhället, men att detta inte kan ske i 

barns fall då de inte kan hävda att de är jämställda med vuxna och därför ha lika stark position 

i samhället. Därmed måste den kampen istället föras av vuxna samtidigt som barns 

möjligheter och delaktighet i den svenska välfärden bör stärkas. 

 

Bodil Rasmusson (2007) menar liksom Engwall att i en global kontext är det inte möjligt att 

använda begrepp som ”normalitet” som något som barn ska få tillgång till genom utvecklade 

rättigheter och kunskap om barns behov. Detta eftersom det råder så pass stora variationer i 

kulturella, socioekonomiska och geografiska förutsättningar. Rasmusson anser att 

barnkonvention är en politisk, framsynt uppsättning av mål som visar på hur ett samhälle som 

är bra för barn ska se ut och att det ibland kan vara svårt att förena vissa generella och 

abstrakta påståenden i konventionstexten med att barn har så olika villkor och förutsättningar i 

skilda sammanhang. Rasmusson menar att det finns kritik riktad mot barnkonventionens 

utformning som pekar på att den är alltför anpassad för västerländska och någorlunda 

”priviligierade” förhållanden. Hon anser även att barnkonventionens definition av barn är 

problematisk då den innefattar ett alltför brett spann mellan 0 och 18 år, vilket innebär att 

spädbarn liksom personer som har laglig rätt att gifta sig inkluderas. Därtill går det inte att 

utläsa exakt när barndomen anses träda in, om det är vid födseln eller befruktningsögonblicket 

exempelvis, samt att det även kan vara problematiskt att anse att barndomen för alla upphör 

vid 18 års ålder. Rasmusson menar att det är komplicerat att balansera de delar i 

barnkonventionen som anger att barn är rättighetsbärare med synen på att barn är svaga och 

att det är statens ansvar att ge dem skydd.  

 

Rasmusson menar i linje med det socialkonstruktivistiska perspektivet att det finns olika 

definitioner av vad barndom är, där det kan definieras allt ifrån den utvecklingsnivå som 

barnet befinner sig i till det livsrum som vår kultur begränsar det till. Hon visar vidare på att 

utvecklingspsykologer numera utgår från att barndom konstrueras i relation till gängse 

ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar och att detta inte alltid är förenligt med den 



  

 11 

bild av vad barndom är som präglar exempelvis lagstiftning och politik. Avslutningsvis 

framhåller Rasmusson den styrka som finns i barnkonventionen som verktyg till förändring, 

men menar att det fortfarande råder stora utmaningar inte minst för västerländska 

barnrättskämpars implementering av barnkonventionen i relation till icke-västerländska. 

 

Gunilla Halldén (2003) diskuterar i sin forskning olika innebörder av begreppet 

barnperspektiv och sätter dessa i relation till aktuell barndomsforskning. Halldén framhåller 

att implementering av barnkonventionen i svensk kontext har inneburit att det dels har slagits 

fast att alla myndighetsbeslut som rör barn ska tas med hänsyn till barnperspektivet, dels att vi 

har inrättat en myndighet i form av Barnombudsmannen för att tillförsäkra att detta 

upprätthålls. Halldén menar att det är viktigt att kritiskt diskutera vad som i vetenskapliga 

sammanhang menas med begreppet barnperspektiv, då det ofta används i olika politiska 

kontexter för att markera ett ideologiskt ställningstagande. Hon menar att ett barnperspektiv 

inte nödvändigtvis innebär att man ser till barns perspektiv. Vidare betonar Halldén en 

utgångspunkt i barndomsforskning som även vi kommer att beröra i teoriavsnittet och som 

handlar om att man vill studera barn som sociala aktörer i ett samhälle och inte som något 

som kallas ”becomings” eller ”individer i blivande.” Det innebär att barn inte endast är på väg 

mot vuxendom utan är väsentliga att studera som aktörer i sin egen rätt. 

 

Birgitta Qvarsell (2001) menar att barnkonventionen fokuserar på just barns rätt och inte 

barnen i sig, att den ofta uppfattas som etnocentrisk och att den dessutom har undvikit att 

inkludera begreppet barns behov. Vidare poängterar hon hur barnkonventionen ska omfatta 

alla barn, även ”barn i marginalen”, men hon ifrågasätter om barnkonventionens artiklar 

uttrycker universella rättigheter som juridiskt ska kunna tillämpas globalt. Qvarsell 

presenterar intressanta aspekter på barnkonventionen, bland annat att barnets rättigheter måste 

kombineras med ansvar specifikt i förhållande till barn som befinner sig i marginalen, som 

man kan hävda att just barn till tiggare gör.  

 

Vidare ifrågasätter Qvarsell varför det anses att vissa barn befinner sig i marginalen och hur 

de villkor och den kultur som urskiljer dem och placerar dem i marginalen ser ut. Hon menar 

att marginaliserade barn är intressanta att studera som fenomen då de ofta manar till universell 

uppmärksamhet och till frigörande av resurser men att åtgärder som ska ge stöd åt utsatta barn 

ändå ofta missar sitt syfte. Som anledning till detta menar hon bland annat att dessa 

marginaliserade barn inte passar in i våra västerländska idealbilder av hur ett barn och en 

barndom ska vara. Qvarsell refererar även till Bartley (1998) som understryker att flera 

mänskliga rättigheter saknas för barn eftersom de har behov av skydd. Barn har med andra 

ord rättskapacitet men inte rättslig handlingsförmåga. 

 

Vi har nu redogjort för den tidigare forskning som vi har tagit del av inom ämnena barndom, 

barnperspektivet och barnkonventionen. Det står klart att det råder olika uppfattningar kring 

vad barnperspektivet innebär samt hur väl innebörden av vad en barndom är går att applicera i 

en icke-västerländsk kontext. 
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Sammantaget har vi visat att det forskningsläge som vi har presenterat inte har kombinerat 

våra två fokusområden tiggeri och barn. Därmed menar vi att det råder en kunskapslucka 

kring ämnet barn till tiggare, vilket kan betyda att vår studie kan bidra med ny kunskap.  

 

 

3. TEORI 
 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för den teoretiska referensram och de teoretiska begrepp 

som vi har använt oss av för att analysera vårt material. Vi inleder med att beskriva de 

övergripande tankegångarna inom socialkonstruktivism och hur vi använder oss av dessa i 

vårt resultatavsnitt. Därefter presenteras hur det socialkonstruktivistiska perspektivet används 

inom barndomssociologi och avslutningsvis redogörs för barnrättsperspektivet samt dess 

användning i vår studie. 

 

I val av teori för vår studie har vi tagit hänsyn till det som Patrik Aspers (2011:82) betonar om 

att teoretiska aspekter ska fungera som ett stöd och en förklaringsmodell till empirin i 

analysavsnittet samt vara väl avvägd för att uppnå syftet med uppsatsen. Men som Aspers 

(2011:39) även framhåller innebär ett val av en viss teoretisk utgångspunkt att man samtidigt 

bortser från andra teorier som skulle kunna möjliggöra en helt annan förståelse för ämnet. 

 

 

3.1 Socialkonstruktivism 
 

Huvudtankegångarna inom socialkonstruktivismen handlar om att våra sätt att se på och 

förklara världen inte är för givet tagna eller bygger på objektiva och opartiska sanningar utan 

istället är socialt konstruerade (Burr, 2003:3). Socialkonstruktivism menar att företeelser och 

begrepp är något som konstrueras och fylls med olika innebörder i det sociala samspelet 

mellan de människor som använder begreppen och påverkas av den tid och kultur i vilken de 

används. Detta innebär att de kategorier med vilka vi förstår och delar upp världen inte 

nödvändigtvis refererar till verkliga uppdelningar. Vivien Burr menar att på så sätt är 

konstruktionen av sociala kategorier och förståelser av världen även föränderliga över tid och 

plats och en produkt av de särskilda sociala och ekonomiska arrangemang som råder i den 

specifika kulturen vid den tiden (2003:4). Socialkonstruktivismen ifrågasätter antaganden om 

hur världen ser ut att vara och menar att inget är i sig naturligt eller inneboende givet. I vår 

studie kan vi se på de sociala problem, det ansvar och de rättigheter som våra informanter 

talar om som sociala konstruktioner som uppstår i en social förhandling om vad som skall 

vara normerande och styrande för vårt samhälle.  

 

Burr menar vidare att konstruktioner av sociala kategorier upprätthåller mönster av vissa 

sociala praktiker medan de utesluter andra vilket gör att konstruktionerna är knutna till makt 

genom att upprätta gränser för det tillåtna och det otillåtna (2003:5). Socialkonstruktivismen 

menar även att världen som vi förstår och uppfattar den konstrueras genom talet. På så sätt 

kan vi se hur gemensamma definitionsprocesser konstruerar en företeelse som ett socialt 

problem och av vilken anledning de gör det. Vidare kan villkoren för konstruktionen av ett 
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socialt problem av anspråksformulerarna leda till ansvarstagande alternativt frånskjutande av 

ansvar för problemet ifråga. Socialkonstruktivismen kan därmed kasta ljus på de 

föreställningar om verkligheten som medverkar till konstruktionerna. Då vi i vår studie tillåts 

se på kategorier och problem som socialt konstruerade kan vi även se på dem som 

förhandlingsbara och som föremål för förändring och utmaning. 

 

 

3.2 Barndomssociologi 

 

3.2.1 Socialkonstruktivistiska perspektivet 

 

Ett exempel på användningen av socialkonstruktivism finner vi inom barndomssociologin. 

Enligt Michael Wyness (2012:10) är det socialkonstruktivistiska perspektivet det 

dominerande inom barndomssociologi. Det innebär att man kan se på barndomen som ett 

socialt konstruerat fenomen och det sätt på vilken barndomen uppfattas skiljer sig åt mellan 

kulturer, generationer och tidsepoker. Allison James och Adrian L. James (2004:13f) 

beskriver den sociala konstruktionen av barndomen som en komplex sammanflätning av 

sociala strukturer, politiska och ekonomiska institutioner samt kulturella seder. Utifrån detta 

synsätt menar de att vad som betecknas som barns bästa är kulturellt betingat och därmed är 

inte barns bästa nödvändigtvis detsamma som barnets bästa.  

 

Elisabet Näsman (2004:55) framhåller liksom Wyness (2012) och James och James (2004) att 

barndomen är en social konstruktion. Hon menar att barn har en social position som avgörs av 

deras relationer till andra sociala positioner, exempelvis vuxna eller föräldrar. Vad som 

förväntas av barn är sammanbundet med dessa relationer. Kategorin barn skapas således i 

förhållande till skillnaderna mellan barn och vuxna eller barn och föräldrar. Näsman 

(2004:55) skriver vidare att barn på grund av att de är under biologisk, psykisk och social 

utveckling anses vara individer i blivande. Perspektivet på barn som individer i blivande 

tenderar att betona barndomen som en genomgångsfas, vilket numera kritiseras inom 

barndomsforskning eftersom det tenderar att bortse från barndomens betydelse och barns 

position i nuet. Att se barn som individer i blivande bidrar enligt Näsman (2004:55) även till 

konstruktionen av barn som ofullständiga, sårbara och i behov av skydd från vuxenvärlden. 

 

Även Wyness (2012:32) skriver om synen på barndomen som en genomgångsfas. Han menar 

att denna syn på ett kraftfullt sätt förnekar barns position och sociala status i samhället. Barns 

exkludering från samhället kan dock utmanas genom att ge barn en position och social status. 

Vidare anser Wyness (2012:32) att barn kan ses som en egen klass eller kategori i en social 

struktur som hittills har blivit socialt, politiskt och ekonomiskt missgynnade. 

 

Det kan följaktligen anses att vi i en svensk kontext har konstruerat en allmän uppfattning om 

vad en god barndom innebär såsom skolgång, ett tryggt boende och social säkerhet. Det 

innebär dock inte att det nödvändigtvis figurerar samma definition av barndom hos de barn till 

tiggare vi skriver om. Därmed kan det socialkonstruktivistiska perspektivet vara användbart 
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för att förstå hur barndom och andra sociala strukturer konstrueras olika i skilda kontexter och 

vad det innebär för definitioner av vad som är problematiskt. 

 

Vi har nu redogjort för det socialkonstruktivistiska perspektivet inom barndomssociologi. Då 

vi studerar barn till tiggare blir det väsentligt att använda denna teoretiska utgångspunkt för 

att förstå hur barndom konstrueras olika i skilda sociala och kulturella sammanhang. I nästa 

del presenteras ett annat perspektiv inom barndomssociologi som vi anser är applicerbart på 

vår studie. 

 

 

3.2.2 Barnrättsperspektivet 

 

Ett annat perspektiv inom barndomssociologi är barnrättsperspektivet som enligt Wyness 

(2012:227) och James och James (2004:23) betonar barns aktörskap och rättigheter oberoende 

av socialt sammanhang. Eftersom en av våra forskningsfrågor är huruvida barn till tiggare ses 

som bärare av rättigheter anser vi att barnrättsperspektivet är betydelsefullt. 

 

En del av oenigheterna kring barns rättigheter är enligt Wyness (2012:227) föreställningen om 

att barn ska kunna ta rättigheter i besittning på samma sätt som vuxna. Vissa anser att denna 

idé är fullt logisk och rimlig eftersom barn ska ses som egna individer. Andra förhåller sig till 

denna idé med skepticism och menar att då barn ges rättigheter placeras de på samma nivå 

som de vuxna, vars roll är att ta hand om barnen. Skeptikerna anser vidare att det kan medföra 

att de vuxna inte tar det ansvar över barnen som förväntas av dem. Vid analys av barns 

rättigheter anser Wyness (2012:227) dock att frågan till stor del inte handlar om huruvida barn 

ska ha rättigheter eller inte, utan om att politiska, moraliska och sociala diskurser resulterar i 

olika typer av rättigheter. Det kan i huvudsak urskiljas två olika typer av barns rättigheter, 

som var för sig medför olika konsekvenser för barn och deras relationer till vuxna; rätt till 

välfärd och rätt till självbestämmande. Den förstnämnda framförs ofta enligt Wyness 

(2012:228) av de vuxna, eftersom de anses ha ansvaret för barns fysiska och psykiska 

välmående. Rätt till välfärd innebär att barn har rätt till basala livsnödvändigheter, så som 

mat, medicin och tak över huvudet. Det kan vidare definieras som frihet från sociala och 

fysiska svårigheter som svält, utnyttjande och exploatering.  

 

Näsman (2004:61) menar att det i första hand är föräldrarnas uppgift att se till att barns rätt till 

välfärd infrias. Då föräldrarna är oförmögna att tillgodose barnets behov av skydd och omsorg 

har staten en skyldighet att ingripa. Rätt till självbestämmande är enligt Wyness (2012:229) 

en mer kontroversiell rättighet då den placerar makten i händerna på barnen. Nutida 

förespråkare för denna rättighet betonar vikten av att förbättra barns möjligheter att delta i 

processen kring beslutsfattande, vilket refereras till som ”barnens röst”. Näsman (2004:61) 

benämner det som barns delaktighet och framhåller att barnet är beroende av föräldrarna och 

vilket utrymme dessa ger för barnet att vara delaktig i olika beslutsfattande processer. 

 

Medan rätt till välfärd främst handlar om att möta barns behov, kan rätt till självbestämmande 

hänföras till barns intressen (Wyness 2012:242). På ett liknande sätt som Wyness (2012) delar 
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David Archard (2004) in barns rättigheter i olika kategorier. Archard (2004:71) definierar 

dessa som barns rätt till frihet kontra barns rätt till omhändertagande. Grunden i åsikterna hos 

förespråkarna för barns rätt till frihet är att det nutida särskiljandet av barnets och den vuxnes 

världar är obefogat och medför att barn förtrycks. Vidare anser de att denna åtskillnad åtföljs 

och förstärks av en socialt konstruerad bild av barn där de framställs som sköra, sårbara och 

hjälplösa. Istället för att hålla denna bild av barn för sann anser de att barn är kompetenta 

medborgare som har rätt till alla de rättigheter och privilegier som vuxna åtnjuter. 

Förespråkarna för barns rätt till omhändertagande anser enligt Archard (2004:77, 79) att barn 

inte bör vara helt fria i att fatta egna beslut, utan att deras vårdnadshavare istället bör vägledas 

i att fatta beslut som leder till barnets bästa. De anser vidare att barn behöver de vuxnas stöd 

och hjälp för att nå sin fulla potential. 

 

Rätt till välfärd och rätt till självbestämmande är betydelsefulla begrepp för vår studie då 

båda behövs för att säkerställa att barnets bästa uppfylls, vilket är målet med 

implementeringen av barnkonventionen. Det förefaller oklart om barn till tiggare innehar 

dessa rättigheter och det blir därmed intressant att undersöka hur informanterna i vår studie 

förhåller sig till detta. 

 

 

4. METOD 
 

I detta avsnitt presenteras det val av ansats och metod som vi har gjort för vår studie. Vi 

redogör vidare för hur urvalet av informanter har gått till, hur vi har insamlat vår empiri samt 

hur bearbetningen av materialet har genomförts. Vi beskriver även den analysmetod som vi 

har använt oss av. Därefter följer reflektioner kring vilka eventuella problem kring makt och 

forskningseffekter vårt metodval kan ha bidragit till. Därpå diskuteras reliabiliteten och 

validiteten för vår studie och avslutningsvis presenteras hur vi förhåller oss till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

 

Vi har valt en kvalitativ ansats i vår uppsats. En sådan ansats används enligt Aspers (2011:14) 

då forskaren vill ifrågasätta det förgivet tagna och därigenom erhålla en djupare förståelse för 

det som studeras. Pål Repstad (2007:17) och Jan Trost (2005:23) menar att en kvalitativ 

ansats erbjuder tillträde till informanternas egen föreställningsvärld och att det 

förhoppningsvis kan bidra till en ökad insikt om deras subjektiva uppfattningar om ett visst 

ämne. Målet är inte, som i en kvantitativ ansats, att uppnå generaliserbarhet. Eftersom syftet 

med vår uppsats är att studera konstruktioner kring barn till tiggare ansåg vi att en kvalitativ 

ansats av explorativ karaktär bäst lämpade sig för vår studie. Den explorativa ansatsen har vi 

använt oss av då vi på förhand hade relativt vaga kunskaper om det vi studerade, och för att vi 

ville tillskansa oss kunskap om vårt ämne genom fältarbete (Björklund & Paulsson 2003:60). 
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4.1 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingsmetoden vi har valt för att uppnå syftet med uppsatsen är intervjuer. En 

intervju är enligt Aspers (2011:139) ett samtal där intervjuaren vill försöka förstå den som blir 

intervjuad. Då vi med vår uppsats vill förstå hur olika samhällsaktörer konstruerar barn till 

tiggare, ansåg vi att intervjuer var den mest lämpliga metoden. Den typ av intervju vi har 

använt oss av är den semistrukturerade. Den kännetecknas enligt Aspers (2011:143) av att 

man som intervjuare använder sig av ett på förhand konstruerat frågeschema, men där 

intervjuaren har tillåtelse att vara flexibel kring exempelvis följdfrågor. Därmed har det 

uppstått ett mer naturligt samtalsklimat och vi har även tillåtits att följa den variation i 

meningsskapande som våra olika informanter har gett uttryck för. Vi informerade om att 

informanterna gärna fick svara fritt kring de frågor vi ställde, vilket medförde att de kunde ge 

svar som speglade egna erfarenheter som gav oss ett närmare tillträde till informanternas 

föreställningsvärld. 

 

Vi kontaktade informanterna genom att i ett första steg sända ut ett missiv (se bilaga 1) med 

ett uppföljande telefonsamtal i ett andra steg. Vi berättade om syftet för vår studie, meddelade 

längd för intervjuerna samt att vi skulle sända ut vidare information om anonymitet och plats 

för intervju (se bilaga 2). Vid val av plats är det centralt att man som Repstad (2007:95) och 

Trost (2005:44) framhåller väljer en neutral och ostörd plats som inger trygghet för 

informanten. Vi valde att låta informanterna själva välja den plats för intervjun som passade 

dem bäst, vilket resulterade i att intervjuerna ägde rum i varierande miljöer, exempelvis 

grupprum på universitetet, informanternas hem samt informanternas arbetsplatser. 

Sammanlagt genomförde vi åtta intervjuer som varade 45-60 minuter. 

 

 

4.2 Urval 

 

I vårt urval av informanter har vi använt oss av det som Aspers (2011:96) betecknar som 

rollselektion, där man fokuserar på de olika roller en informant interagerar med och på vilket 

sätt de tillför något till vår studie. Då vi med vår uppsats vill undersöka konstruktioner av barn 

till tiggare var det relevant att intervjua personer som på något vis är i nära kontakt med 

ämnet. Efter en del efterforskning beslutade vi oss för att ledamöter i socialnämnden för barn 

och unga samt aktörer inom Stadsmissionen och Svenska kyrkan var lämpade som 

informanter. Att vi valde ledamöter från socialnämnden för barn och unga grundade sig i den 

makt de innehar som beslutsfattare i frågor rörande barn i utsatthet. Ordföranden i 

socialnämnden för barn och unga har dessutom vid ett flertal tillfällen uttalat sig i media om 

problematiken kring barn till tiggare. Det är även socialnämnden för barn och unga som i 

dialog med kommunstyrelsen kan generera ekonomiska förutsättningar för hjälpande insatser 

för den grupp vi studerar, vilket gör att vi under intervjuerna har haft möjligheten att diskutera 

synen på socialt ansvar. Dessutom har socialnämnden för barn och unga det yttersta ansvaret 

för det arbete som utförs av exempelvis socialtjänst, vilket bland annat innefattar en 

skyldighet enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) att gripa 
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in när det gäller barn som far illa. 

 

Aktörerna från Stadsmissionen och Svenska kyrkan kommer i kontakt med barn till tiggare på 

ett annat vis än vad ledamöterna gör. Under intervjuerna med ledamöterna fick vi information 

om att det praktiska arbetet med dessa barn i stor utsträckning utförs av just organisationer 

som Stadsmissionen och Svenska kyrkan. Därmed fann vi att aktörer från dessa organisationer 

skulle vara mest lämpade att intervjua för att få ta del av hur det praktiska arbetet genomförs 

och på vilket sätt deras erfarenheter har bidragit till synen på barn till tiggare. Vi övervägde 

även att intervjua tjänstemän inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Det framkom 

dock att dessa tjänstemän inte kommer i kontakt med barn till tiggare i någon större 

omfattning, vilket medförde att vi beslutade oss för att fokusera på Stadsmissionens och 

Svenska kyrkans arbete med dessa barn. 

 

Vid urval av ledamöter beaktade vi deras olika partitillhörigheter och selekterade därefter 

totalt fyra informanter, vilka tillsammans fungerar som en representation av partipolitisk 

bredd. Denna strategiska selektion för att skapa variation av informanter med olika politiska 

bakgrunder anser vi vara viktig då det enligt Aspers (2011:97) är ett led i att upprätta en 

vetenskaplig förklaring i studien. Den bredd som de olika politiska ideologierna har 

presenterat bidrar till giltighet i förhållande till vårt syfte och ökar därmed även uppsatsens 

trovärdighet. 

 

Utöver de fyra ledamöterna har vi intervjuat två aktörer från Stadsmissionen och två aktörer 

från Svenska kyrkan för att på så sätt få en jämn fördelning med fyra informanter från varje 

fält. Att använda två frivilligorganisationer anser vi har gett en större bredd till kunskapsfältet 

och det har även visat på kunskap och syn på ämnet från olika nivåer i samhället. 

 

 

4.3 Insamling av material 

 

Vi har valt att spela in de intervjuer vi genomförde som en förutsättning för vidare 

transkribering och hantering av materialet. Att använda inspelning vid intervju bidrar även till 

att man som forskare kan fokusera på det informanten yttrar både verbalt och genom 

kroppsspråk och undgår att lägga vikt vid att anteckna. Att vi har varit två personer som 

genomförde intervjuerna anser Repstad (2007:111) är en fördel då vi har kunnat fördela 

arbetet genom att en hade det huvudsakliga ansvaret för att ställa frågor, medan den andra 

kunde observera kroppsspråk samt bidra med uppföljningsfrågor eller eventuella 

förtydliganden. Efteråt har vi även kunnat reflektera över och utbyta tankar om intervjun 

tillsammans. Före intervjuerna begrundade vi dock det faktum att vi var två som intervjuade 

och att informanten därmed var i minoritet i förhållande till oss, vilket skulle kunna ha 

bidragit till en maktobalans. Vi upplevde dock att maktobalansen kunde bestå i ett 

maktövertag för informanterna snarare än för oss då de besatt mer kunskap om ämnet. Vi 

kommer att diskutera detta vidare under rubriken ”Forskningseffekter och makt”. Deras 

kunskapsnivå medförde, enligt vår mening, att det i slutändan var oviktigt vem som var i 

majoritet. 
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4.4 Bearbetning av material 

 

Efter insamling av datamaterial har vi transkriberat de inspelade intervjuerna. För att vidare 

kunna hantera materialet genom kodning och analys behöver intervjuerna enligt Aspers 

(2011:155) finnas utskrivna i textform. Vidare bör transkribering göras nära inpå intervjuerna 

då man på så sätt kan skapa en dialog mellan empiri och teori (Aspers 2011:158), något som 

bidrog till att vi transkriberade intervjuerna samma dag som de ägt rum. Vi har använt oss av 

en noggrann men relativt enkel form av transkribering, det vill säga att vi transkriberade allt 

ordagrant men uteslöt pauser, skratt och exempelvis ironi, förutom då sådana uttryck gav 

betydelse för meningsskapandet. Aspers (2011:156) poängterar att det är betydelsefullt att 

man som forskare inkluderar uttryck och gester som kan bidra till tolkning av informanternas 

berättelser eftersom forskaren inte kan basera sin förståelse av materialet på sina egna känslor. 

Tolkningarna måste med andra ord vara grundade i det empiriska materialet. 

 

Fortsättningsvis gick vi igenom datamaterialet för att generera en känsla för helheten och 

därefter granskade vi transkriptionerna noggrannare för att kunna urskilja bärande teman. 

Vidare har vi inom de olika temana skapat ett antal koder som vi identifierade genom empirin, 

vilket Aspers (2011:169) benämner som ett induktivt tillvägagångssätt. I nästa steg skapade vi 

tabeller, en för varje tema, som inrymde de tillhörande koderna. Vi gick sedan igenom alla 

transkriptioner tema för tema och bockade av informanterna i tabellen varje gång de yttrade 

något som föll inom temat. Därefter jämförde vi de olika tabellerna för att urskilja mönster 

och tendenser hos informanterna. Det vi fann vara utmärkande inom temana har vi valt att 

lyfta fram och analysera i resultatkapitlet. Syftet med analysen är att förstå hur olika meningar 

är förenade och inte att endast återge enskilda aktörers yttranden (Aspers 2011:212), vilket 

innebär att vi har tematiserat resultatet. 

 

 

4.5 Analysmetod 

 

Vi har använt oss av den analysmetod som Håkan Jönsson (2010:17) benämner som 

perspektivanalys. Perspektivanalysen har som utgångspunkt att rikta fokus mot hur olika 

sociala företeelser formuleras i exempelvis tal och skrift genom att studera hur ett fenomen 

konstrueras, av vem det konstrueras samt genom vilka processer och i vilka sammanhang. 

Eftersom vårt syfte är att undersöka hur olika aktörer konstruerar fenomenet barn till tiggare 

menar vi att perspektivanalysen är användbar för att komma åt de antaganden som ligger till 

grund för informanternas beskrivningar av verkligheten. Vi har använt perspektivanalysen för 

att, som Jönsson (2010:25) föreslår, undersöka hur problemets karaktär, dess orsaker, 

konsekvenser samt lösningar konstrueras i informanternas utsagor. Vi har gjort detta genom 

att ställa frågor till datamaterialet så som vad för slags problem det är, hur det anses vara 

besläktat med andra problem, vilka orsaker som anges, vilka verkningar som beskrivs, vilken 

aktör som anses ha ansvaret för att lösa problemet samt vilka förslag till lösningar som ges. 

Perspektivanalysen har därmed gett oss möjlighet att se på informanternas 



  

 19 

verklighetsbeskrivningar som socialt överenskomna och föremål för ständiga 

omförhandlingar (Jönsson 2010:17). 

 

 

4.6 Makt och forskningseffekter 

 

Anne Ryen (2004:64) menar att kvalitativ forskning syftar, som vi tidigare nämnt, till närhet 

och till att skapa en förståelse och tillit mellan informant och forskare. Dock är det enligt 

Repstad (2007:70) även viktigt att man som forskare skapar distans till sin studie bland annat 

genom att reflektera över forskningseffekter. Forskningseffekter innefattar allt som på något 

sätt påverkar resultatet av forskningen och som beror på forskaren själv. Det kan vara 

företeelser som man kan undvika genom medvetenhet om deras existens, exempelvis ett 

dominant beteende eller att forskarens egna åsikter lyser igenom i studien. Det kan även 

handla om identitetsmarkörer som man inte kan förändra men som ändå kan ha effekt för 

studien, till exempel kön, etnicitet och kunskapsnivå. Även yttre attribut som klädsel kan 

påverka studien. 

 

Genom öppenhet gentemot våra informanter kring vad vår studie handlar om och tydlighet om 

att syftet inte på något sätt har varit att granska de olika informanternas verksamheter eller 

arbetssätt tror vi att vi kan ha eliminerat en del av de forskningseffekter som är möjliga att 

påverka. Vidare reflekterade vi före påbörjandet av studien över vår egen förförståelse av vårt 

uppsatsämne barn till tiggare för att denna inte skulle få övertaget i analysen och därigenom 

påverka studien. Detta gjorde vi genom att bland annat diskutera föreställningar och 

förutfattade meningar vi själva hade kring barn till tiggare och deras situation samt kritiskt 

fundera över om dessa föreställningar hade bäring i en verklighetsbeskrivning eller om de var 

ett resultat av den mediabild som så frekvent har skildrat dessa individer både före och under 

studien. 

 

Enligt Aspers (2011:141) har intervjuaren alltid på ett sätt ett maktövertag vid en intervju, 

eftersom hen kan styra samtalet till att handla om de områden hen anser vara relevanta. Vi 

upplevde dock i många fall motsatsen. Under de flesta intervjuer erfor vi att informanterna på 

grund av sin kunskap inom ämnesområdet hade ett maktövertag över oss. Då de hade 

informationen vi eftersökte fann vi ofta att det var informanterna, snarare än vi, som bestämde 

vilken riktning intervjun skulle ta. 

 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

 

Trost (2005:111), Repstad (2007:151) och Ryen (2004:136) betonar vikten av att ta hänsyn 

till reliabiliteten och validiteten i en forskningsstudie. De påvisar att även om begreppen 

härstammar från kvantitativ forskning är de viktiga inslag även för kvalitativa studier. 

Reliabilitet översätts ofta som tillförlitlighet och innebär att man kontrollerar för att man ska 

kunna uppnå samma forskningsresultat vid förnyade studier som vid den ursprungliga studien. 
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Validitet berör giltigheten för studien och åsyftar till att man mäter det man har avsett att 

mäta. 

 

Johan Alvehus (2013:122) menar att begreppen reliabilitet och validitet dock ofta behöver 

översättas i kvalitativa sammanhang. I vår studie blir det exempelvis problematiskt att tala om 

reliabilitet vid intervjuer, då det är osannolikt att en informant skulle återge exakt samma 

berättelse vid en upprepad intervju. Dessutom är man som forskare i en kvalitativ studie ofta 

en del av processen och analysen produceras och tolkas tillsammans med en på förhand vald 

teori. Alvehus anser vidare att det finns strategier för att kringgå denna problematik genom att 

utveckla begreppen reliabilitet och validitet så att de anpassas för kvalitativ forskning. 

 

Trost (2005:113) menar att man istället för reliabilitet och validitet kan betona trovärdigheten 

i en kvalitativ studie. Trovärdigheten bottnar i att man ska kunna påvisa att resultaten för 

studien är relevanta för syftet och att det finns en transparens i utförandet samt en tydlig 

reflektion kring etiska aspekter. Steinar Kvale (1997:213) anser att även avsaknad av ledande 

frågor under intervjuerna är en viktig komponent för att förhöja trovärdigheten. Genom att 

semistrukturera vår intervjuguide har vi försökt eliminera en del av risken att ställa ledande 

frågor och därigenom ökat vår uppsats trovärdighet. Vi har även valt att bifoga intervjuguiden 

med syfte att göra vår studie mer transparent (se bilaga 3). För att ytterligare öka 

trovärdigheten anger vi i nästa del hur vi förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

 

Vidare anser Trost (2005:114) att objektivitet är ett ämne som bör beröras i anslutning till 

trovärdighet. Han påpekar dock att man som intervjuare inte kan vara helt objektiv eller 

nollställd i förhållande till informanterna. Han menar att objektivitet i kvalitativa studier 

handlar om att man som intervjuare ska vara varsam med att ge uttryck för sina egna åsikter 

under intervjun och istället låta informantens föreställningar komma fram. Vi anser att vi 

genom att ha låtit informanterna fritt resonera kring de frågor vi ställt utan att värdera deras 

utsagor utifrån våra personliga åsikter har bibehållit en viss objektivitet som bidrar till att öka 

studiens trovärdighet. 

 

 

4.8 Etiska principer 

 

Vetenskapsrådet (2002) anger att det finns fyra huvudsakliga etiska principer att förhålla sig 

till vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som tillsammans ska fungera som ett 

skydd för den individ som intervjuas. Den första är informationskravet, vilket formuleras som 

att ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 2002:7). Vi har i vår studie beaktat 

informationskravet redan vid första kontakten med informanterna då vi betonade vilka vi är 

och vad som är syftet med studien. Vi upprepade denna princip i det missiv vi sände ut före 

intervjuerna (se bilaga 2) samt betonade informationskravet ytterligare även vid själva 

intervjun. 
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Den andra forskningsetiska principen är samtyckeskravet, vilket syftar till att man ska 

inhämta medgivande från informanterna kring deras deltagande i forskningen. Den innebär 

vidare att informanterna har rätt att avbryta sitt deltagande utan att det medför negativa 

påföljder. Vi har inhämtat samtycke från våra informanter till att medverka i intervjuerna. Vi 

betonade även ytterligare informationen kring samtycket, det vill säga deras rätt att avbryta 

studien när de vill och utan konsekvenser, innan intervjuerna påbörjades. 

 

Konfidentialitetskravet är den tredje forskningsetiska principen som uttrycks enligt följande: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem” (Vetenskapsrådet 2002:12). För oss innebär detta krav att vi måste hantera 

informanternas personuppgifter så att de ges största möjliga anonymitet. Ett sätt att införliva 

denna princip är genom att vi inte namnger våra informanter i uppsatsen samt att vi inte 

återger i vilken ort studien genomförts. Detta trots att ingen av våra informanter bad om 

anonymitet. 

 

Den sista forskningsetiska principen är nyttjandekravet som betonar att informationen som 

lämnats ut inte får användas i något annat syfte än det tilltänkta. Det innebär till exempel att 

materialet inte får användas för kommersiellt eller ickevetenskapligt bruk. Genom att 

informera om detta före intervjuerna har vi säkerställt att vi har uppfyllt nyttjandekravet. Vi 

har även förstört datamaterialet efter användning för att undvika otillbörligt bruk. 

 

 

5. RESULTAT 
 

Resultatkapitlet som följer är strukturerat genom att inledningsvis beskriva det rättsliga 

sammanhang som våra informanter befann sig i och som de förhöll sig till när de talade om 

barn till tiggare samt varför vi anser att denna redogörelse är viktig för att underlätta vidare 

förståelse av vårt resultatmaterial. Därefter följer de olika teman som vi identifierat som 

bärande ur vårt material. Huvudsakligen består resultatkapitlet av tre dominerande teman som 

knyter an till varandra genom att skildra konstruktioner av hur informanterna beskrev barn till 

tiggare som socialt problem, vem de ansåg hade ansvar för det sociala problemet samt vad de 

ansåg att lösningen för att hantera det sociala problemet bestod i. Vi har även valt att 

strukturera resultatkapitlet genom att låta ytterligare två teman få genomsyra de tre övriga, 

nämligen konstruktionen av vi och dom samt ambivalens. Dessa två sistnämnda tjänstgjorde 

bättre som integrerade teman än som fristående då vi ansåg att de var starkt präglande för vårt 

material som helhet.  

 

Det första temat presenterar därmed de olika beskrivningar av barn till tiggare som socialt 

problem som våra informanter har konstruerat. Inom varje beskrivning kunde vi urskilja ett 

antagande om verkligheten som bidrog till informanternas konstruktion av det sociala 

problemets karaktär och som samtidigt konstruerade informanterna själva samt barnen i fråga 

i förhållande till problemet. I sektionen därefter presenteras nästa tema som avhandlar 
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informanternas syn på och konstruktion av ansvarstagande och gränssättning och 

avslutningsvis presenteras hur informanterna talar om barns rättigheter och barns bästa. Den 

tematiskt uppdelade resultatdelen har analyserats med hjälp av perspektivanalys utifrån 

socialkonstruktivism och barnrättsperspektivet. 

 

 

5.1 Det rättsliga sammanhanget 

 

5.1.1 Socialtjänstlagen och LVU 

 

Våra intervjuer har till stor del kretsat kring socialtjänstlagens vistelsebegrepp och dess 

innebörd. För att kunna förstå de sammanhang som våra informanter befinner sig i när de talar 

om barn till tiggare och hur dessa styr och begränsar deras meningsskapande anser vi att en 

kort beskrivning av det rättsliga området är behövlig. Eftersom barn till tiggare inte är svenska 

medborgare innebär det att de inte omfattas av välfärden genom socialförsäkringssystemet, 

exempelvis i form av försörjningsstöd. Däremot är det lagmässiga skyddet för barn till tiggare 

formulerat genom det så kallade vistelsebegreppet i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) 

(SoL). Vistelsebegreppet innebär att den kommun där den enskilde vistas är ansvarig för stöd 

och hjälp vilket gör att alla, även de som inte är svenska medborgare, omfattas av det skyddet. 

Socialtjänstlagen bygger dock på frivillighet vilket innebär att det är de enskilda själva som 

måste vända sig till socialtjänsten och ansöka om bistånd. 

 

Vistelsebegreppet och socialtjänstlagens regler om kommunens yttersta ansvar och den 

enskilda personens rätt till bistånd innebär att kommunen måste avgöra frågan om rätten till 

bistånd och omfattningen av detta bistånd från fall till fall. Vad kommunen bland annat 

beaktar vid sin prövning är dels om personen har uppehållsrätt, dels om personen har sin 

bosättning i kommunen. Om inte båda dessa förutsättningar, uppehållsrätt och bosättning, är 

uppfyllda kan rätt till bistånd för att undvika en akut nödsituation föreligga, exempelvis 

bistånd till mat och resekostnader så att personen kan resa till sitt hemland. När det handlar 

om barn kan kommunen, även om bistånd inte söks, tvingas att gå in med ett omedelbart 

omhändertagande ifall det framkommer att ett barn far illa. Detta sker då med stöd av 

vistelsebegreppet i kombination med lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Detta medför att kommunen, och i och med detta våra informanter inom 

socialnämnden, har en skyldighet att gripa in om och när barn far illa, oavsett barnets 

härkomst. Lagen innebär att ansvaret konstrueras endast i den mån det innebär att skydda 

barnen från att ”fara illa” en komponent som i sig innebär tolkning hos den som ska avgöra 

hur och när ett barn faktiskt far illa. Dessutom förutsätter detta ansvarstagande att de 

ansvariga får reda på hur situationen är för de barn det handlar om. Eftersom barn till tiggare 

faller utanför de ”vanliga” skyddssystemen, i form av exempelvis mödravårdscentral och 

skola som har anmälningsplikt enligt SoL 14 kap. 1 §, kan därmed det lagmässiga 

ansvarstagandet tendera att bli godtyckligt. 

 

Vidare blir det problematiskt då insatsen som kan följa på ett omhändertagande enligt LVU är 

placering i familjehem, något som blir komplicerat i ett fall med ett barn till en tiggare 
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eftersom det är oklart vad som skulle ske med barnet om föräldrarna väljer att åka tillbaka till 

sitt hemland. Under våra intervjuer framkom att något omhändertagande av ett barn till en 

tiggare ännu ej har förekommit i praktiken. Frågan om socialtjänstens ansvar att gripa in blir 

därmed ett resonemang som endast kan föras inom de teoretiska ramarna. Informant 7, aktör 

inom Svenska kyrkan, uttrycker denna diskrepans på följande sätt: 

 

Det här att du kan ringa och anmäla att att barn far illa eller att man har sett ett 

barn som sitter utanför en affär, men i praktiken så kan dom inte göra så mycket. 

 

Citatet ovan av informant 7 ger uttryck för hur teorin beskriver tillvägagångssättet att anmäla 

om ett barn till en tiggare far illa, men visar även hur praktiken inte är förenlig med detta då 

informanten uttrycker att ”de inte kan göra så mycket.” 

 

 

5.1.2 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

 

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett annat bindande dokument 

som våra informanter förhåller sig till när de talar om barn till tiggare. Som vi angett tidigare 

innehåller konventionen bestämmelser om bland annat barns rätt till skydd och stöd (UNICEF 

1989). Barnkonventionen är juridiskt bindande genom att Sverige ratificerade den år 1990, 

men har dock inte inkorporerats som svensk lag. I Sverige har man istället försökt anpassa de 

svenska lagarna så att de överensstämmer med bestämmelserna i konventionen. Detta medför 

att barnkonventionen inte har samma status som nationell lag och det finns heller ingen 

domstol eller svensk myndighet som kan åberopa påföljd om den inte följs. På nationell nivå 

överser FN:s barnrättskommitté att de länder som har ratificerat den följer de bestämmelser 

den anger, men inte heller på FN:s nivå finns det något organ eller domstol som kan utkräva 

sanktioner mot de länder som skulle bryta mot bestämmelserna. Barnrättskommittén kan dock 

rikta kritik mot ett land som skulle bryta mot den (UNICEF 1989). 

 

 

5.2 Definitioner av barn till tiggare som socialt problem 

 

5.2.1 Vilka är de? 

 

Inledningsvis vill vi presentera hur samtliga informanter bar på en överenskommelse kring 

vilka tiggarna och deras barn är med betoning på härkomst och etnicitet: 

 

[…] asså känner jag, såhär svensk att man (paus) man blir illa berörd det 

första..man..hur ska man, ja hur ska man tackla det här..hur ska man göra liksom 

(skratt) vem är dom! 

 

Frågan om vilka de är som väcks av informant 8 i citatet ovan valde vi att hantera genom att 

inte precisera i våra frågor till informanterna vilken härkomst barnen till tiggarna har, utan 

istället se vilken beskrivning som informanterna skulle ge. Vi fann då att det var uteslutande 

en grupp som informanterna använde för att beskriva vilka de är: 
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Informant 7: […] att (paus) grundproblematiken är ju givetvis att att romerna lever 

i ett stort utanförskap och inte får tillgång till vare sig utbildning eller 

arbetsmarknad. 

 

Med andra ord var det, även om vi inte önskade fokusera på detta, underförstått att det var den 

romska gruppen tiggare som behandlades av våra informanter och inte någon annan grupp av 

människor. Den föreställning som existerar här är följaktligen att när man talar om tiggare och 

deras barn idag så handlar det om de romska tiggarna. 

 

 

5.2.1 Odugliga hemförhållanden: antaganden om hemmet och vad som är grundläggande 

behov i ett värdigt liv 

 

I denna del presenteras de olika beskrivningar informanterna gav till varför barn till tiggare 

kan definieras som socialt problem. Vi inleder med beskrivningarna om de odugliga 

hemförhållanden där hemlöshet och avsaknad av basbehov ingår. 

 

De mest dominerande beskrivningarna som informanterna gav bestod i avsaknaden av basala 

materiella ting, att de levde i fattigdom samt att de var hemlösa. Flera informanter lyfte 

särskilt fram avsaknaden av basbehov som en väsentlig del av beskrivningen:   

 

Nej asså det är ju dom här basbehoven (skratt) att man inte har ja… (Paus) att dom 

dom har inga ja… Att dom liksom inte har tillgång till dom är basbehoven som är 

boende (harklar sig) kanske mat också, jag vet inte liksom hur mycket dom lyckas 

få ihop. 

 

Informant 6 ger ovan uttryck för vad hon anser ingå i basbehov, nämligen främst bostad och 

mat. Det skratt som noteras av informanten kan tolkas som ett uttryck för en känslighet kring 

att uttala sig normerande kring vad basbehoven består i. Informanten kunde samtidigt vara 

mer svävande i sina beskrivningar av vad basbehov innefattade och stundom betona det mer 

vaga begreppet svåra förhållanden: 

 

Dom dom kommer ju från jättehemska förhållanden. (Hostar) först så är det ju 

liksom fattigdom [---] Dom har inte tillgång till vatten […] Ja asså väldigt svåra 

förhållanden. 

 

Svävandet i uttalandet kan tolkas som en förstärkning av den känslighet som vi nämnde. Vi 

upplevde att många informanter bar på en rädsla för att uttrycka sig normerande kring de 

behov eller rättigheter som de ansåg att gruppen barn till tiggare saknade. Båda dessa 

beskrivningar som citaten illustrerar döljer samtidigt en föreställning om vad informanten 

anser stå i motsats till de beskrivningar de ger nämligen de goda förhållandena, vad som 

anses vara skäliga basbehov samt vad som är betydelsen av ett hem. En barack eller en bil, 

vilka var där flest informanter uppgav att tiggarna och deras barn bodde, anses i 

informanternas konstruktion inte uppfylla kraven för ett värdigt eller gott hem och omöjliggör 

även tillgången till basbehov. Poängen vi vill framföra är inte att ifrågasätta att informanterna 

anser att det är ovärdigt att barn bor i bilar utan att visa på hur deras uttalanden om vikten av 

ett gott hem bygger på ett konstruerat antagande om den goda bostaden som ingår i 
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informanternas föreställningsvärld. Vi vill även framhålla hur det finns saker som pekar på att 

informanterna är medvetna om dessa antaganden samt möjliga problem med dessa 

antaganden.  

 

Antagandet om den goda bostaden är samtidigt en del av konstruktionen av det värdiga och 

det ovärdiga livet. Vad som är innebörden av att ha ett hem eller att ha tillgång till basbehov 

tillhör en, i informanternas tankevärld, förekommande norm som de genom talet konstruerar 

till en allmängiltig sanning. Avsaknaden av en fast bostad och dessa basbehov är därmed 

något som i informanternas konstruktion görs till problematisk. Normen för vad som är 

grundläggande behov i ett värdigt liv är konstaterad utifrån informanternas referensramar och 

den västerländska miljö de befinner sig i vilket gör att man kan ifrågasätta hur väl 

informanternas innebörd av ett hem är applicerbar i andra kulturella, socioekonomiska och 

geografiska kontexter. 

 

 

5.2.2 Brist i föräldraförmåga: antaganden om den ”goda föräldern” och konstruktionen av 

”vi och dom” 

 

Denna del kommer att behandla de beskrivningar som medförde att informanterna ansåg att 

barn till tiggare var ett problem utifrån att det fanns en risk att föräldrarna inte klarade av att 

ta hand om sina barn. Informant 7 illustrerar detta på följande sätt: 

 

[…] du är ju inte eeh du är ju inte per definition en sämre förälder för att du är 

fattig, utan det kan ju vara tvärtom. Det har ju inte med det att göra. Däremot så 

finns det en utsatthet, tänker jag, som kan göra nånting med dig. Som kan göra att 

du kanske har (paus) mindre förmåga att att vara föräldrar i den utsträckning som 

du kanske skulle vilja. 

 

[…] man behöver inte fara illa bara för att man är fattig även om man kanske 

skulle behöva ha mer både mat och kläder och annat. Men man att man skändar ju 

en grundtrygghet och en kärlek men [---] Jag tänker att att romerna är ju vare sig 

sämre eller bättre än oss. Asså att vi människor är ju lika överallt. [---] Och har 

liknande problem. Men vi vet ju också att att det är klart att när du inte har (paus) 

när du inte har tillgång till till till (paus) viktiga fundament i livet så är det ju också 

större risk att du fallerar som förälder. Det är ju så. 

 

Det vi kan utläsa av citaten ovan var hur informanter som framhöll föräldrarnas risk att inte 

klara av att ta hand om sina barn samtidigt betonade uteslutande att tiggarna inte 

nödvändigtvis behövde vara sämre föräldrar. Informanterna ville tydligt betona att vara fattig 

inte ovillkorligen innebar att man for illa eller att man var misslyckad i sin föräldraroll, men 

de menade ändå att när man saknar viktiga fundament i livet så riskerade man att fallera som 

förälder. Därmed kan det sociala problemet med avsaknad av basbehov leda till det sociala 

problemet brist i föräldraförmåga. Det som var särskilt utmärkande för när informanterna 

talade om barn till tiggare var vilken spänning som rådde kring att riskera att uttala sig 

felaktigt. I materialet syns tydligt hur informanterna vacklar fram och tillbaka och framhåller 

flera gånger att ”de är ju inte sämre än oss men…” och ”de kan vara nog så omhändertagande 

men…”. Vi menar att man kan urskilja hur informanterna tydligt konstruerar särskiljande 
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kategorier av tiggarna och vi andra genom att benämna att ”de är inte sämre eller bättre än 

vi”. Ett sådant uttalande urskiljer vad som är antagandet bakom konstruktionen. Detta 

eftersom uttalandet antas stå i motsättning till något som förekommer i informantens 

begreppsvärld, nämligen att ”det finns föreställningar om att de är sämre än oss som jag 

härigenom utmanar”.  

 

Att behöva påtala att något inte existerar betyder att det förmodligen ändå gör det i uttalarens 

föreställning om verkligheten. Konstruktionen av det normativa är alltid osynlig och behöver 

därmed inte framhållas. Trots att informanterna själva försöker utmana detta så skönjer deras 

påståenden om att de romska tiggarna riskerar att fallera i sin föräldraroll en pågående 

definitionsprocess om vad en god förälder innebär. Det antas föreligga en norm som innebär 

att man som förälder troligtvis inte är lika duglig om man är utsatt, fattig och hemlös och att 

bevis på motsatsen snarare är ett undantag än en regel. 

 

Informant 3: [...] det blir ingen bra uppväxtmiljö för ett barn. Eh..om man är fyra 

fem år, eller om du har ännu mindre barn med blöjor och det ena med det 

tredje..eh..och så en bil, ”jaha?” vatten, varmt, kallt, dusch, matlagning. Asså det 

är väl inte eh ja, vad är det för liv? […] då är man ju väldigt nära tycker jag att eh 

vi behöver göra, vi behöver göra ett ingripande om det är minder..eh..små barn 

också då ehm för då är man ju inne på det här med föräldrarna kan va nog så 

omhändertagande men eh deras allmänna situation är sån att dom ju inte klarar sin 

föräldrauppgift beroende på eh de, dom eländiga förhållanden det ändå blir för 

barnet. 

 

I ovanstående uttalande är uppväxtmiljön för ett barn till en tiggare och att den bidrar till 

avsaknad av basbehov beskrivningen som underbygger informantens påstående om att barn 

till tiggare är ett problem. Att informanterna talar om barnens uppväxtmiljö som ett socialt 

problem kan hänföras till att de utgår ifrån vad barndom innebär i en svensk kontext, 

exempelvis skolgång, tryggt boende och social säkerhet. Därmed kan informanterna 

konstruera barn till tiggares levnadsförhållanden med avsaknad av skolgång, boende och 

trygghet som ett socialt problem. Informanten konstruerar även samtidigt ett påkallande av 

ansvar från socialtjänstens sida att gripa in. Informanten menar också att den uppväxtmiljön 

med brist på grundläggande behov kan leda till att föräldrarna brister i sin föräldraroll, i sin 

tur även det en del av det sociala problemet. Den konflikt som uppstår i informanternas 

meningsskapande mellan att dels framhålla hur fattigdom inte behöver påverka ens 

föräldraförmåga, dels risken att den skulle kunna göra det, är även den ett uttryck för den 

spänning som finns kring ämnet och kan även skönja vad som står på spel när informanten 

talar. Att riskera att uttala sig felaktigt eller nedvärderande om de romska tiggarna som grupp 

är, som vi tidigare nämnt, ett ständigt närvarande inslag i hur informanterna talar. Det är å ena 

sidan viktigt att betona barns behov av skydd men det förefaller samtidigt pågå en ständig inre 

kamp hos informanterna att utmana egna föreställningar om att ”gruppen” skulle vara sämre 

som föräldrar eftersom det skulle kunna innebära ett fördomsfullt eller rasistiskt uttalande 

som leder till en oönskad kategorisering. 
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5.2.3 ”Barn gör det till ett problem”: antaganden om barns skyddslöshet och särställning 

 

Framhållandet av närvaron av barn som en del i konstruktionen av det sociala problemet var 

även genomsyrande för vissa informanter: 

 

Informant 2: […] ja tycker inte att det är okey att de att man överhuvudtaget ska 

sova i, nån ska sova i bilar i smällkalla vintern, men asså barn ska definitivt inte 

göra det! Vuxna har bättre förutsättningar ändå för å klara de. 

 

Informant 7: Ja jag tänker jag tänker egentligen att att… (Paus) det stora problemet 

tänker jag det är ju att att eeh (paus) att man är rädd att dom här barnen far illa. Det 

är mer det asså att barn asså just…[---] Det är ett problem att att att barn behöver 

leva ett sånt liv. 

 

Informant 7: Det är också så att alla barn (paus) barn är ju liksom beroende av sina 

vårdnadshavare. Barn har ju liksom inget annat sätt att överleva oavsett va dom 

blir utsatta för eller va dom får gå igenom. 

 

Informanterna som uttrycker sig i citaten ovan menade att barnen var totalt oskyldiga för att 

ha orsakat sin situation och konstruerade därigenom föräldrarna som bärare av mer skuld. 

Informanterna konstruerar samtidigt barn som extra skyddslösa och som individer i extra 

behov av samhällets resurser genom att säga att barn inte skall leva under dessa förhållanden 

medan vuxna har bättre förutsättningar att klara av det. Kategorin barn som i behov av särskilt 

skydd och som bärare av en särställning till sina föräldrar i det avseendet är en tydlig koppling 

till det socialkonstruktivistiska perspektivet. Informanterna konstruerar därigenom en 

förståelse för att vuxna människor lider medan det genom en kollektiv definitionsprocess är 

helt oacceptabelt att barn gör det. Näsman (2004) menar att barn på grund av att de är under 

biologisk, psykisk och social utveckling ses som individer i blivande. Att se barn som 

individer i blivande bidrar enligt Näsman (2004) till konstruktionen av barn som 

ofullständiga, sårbara och i behov av skydd från vuxenvärlden. Barn till tiggare konstrueras 

därmed som bristfälliga och sensitiva individer, vilket får till följd att informanterna anser att 

dessa barn är beroende av vuxnas omsorg och samhällets resurser för att överleva. Genom 

denna konstruktion kan vi även se informanternas vilja att förlägga ansvaret någon 

annanstans, givet att informanterna inte kan ta på sig ansvaret själva. Vidare kan 

konstruktionen av barnen som hjälplösa skapa bilden av föräldrarna som skyldiga till att 

utsätta sina barn för detta liv. 

 

 

5.2.4 Ett socialt problem för hemlandet: antaganden om nationell gränsdragning 

 

Ett annat sätt att beskriva hur barn till tiggare utgör ett socialt problem var det faktum att 

gruppen har stora problem i hemlandet. Informanterna som betonade detta menade att barnen 

var ett socialt problem för hemlandet och inte att det specifikt var ett socialt problem att de 

befinner sig här eller att det är ett socialt problem i en svensk kontext: 

 

Informant 3: (paus) Ja framförallt är det ju tyvärr ett socialt problem..eh..som, som 

borde eh..där då eh väldigt många av dom som finns här kommer ju då ifrån 
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Rumänien som uppenbarligen har väldigt stora, sociala problem..eh..där va, och 

dom borde ju i större utsträckning ta sitt ansvar på hemmaplan där då tycker jag. 

 

Informanten som uttrycker sig i citatet ovan var ordförande i socialnämnden och utifrån hans 

uttalande kan man förstå hur han genom talet konstruerar sin egen identitet i form av aktör i 

förhållande till det sociala problemet. Med detta menar vi att vi tror att han är medveten om 

att skulle han ha valt att beskriva det som ett socialt problem för Sverige när han innehar en 

beslutsfattande position kan det medföra ett visst ansvar att hantera det sociala problemet. 

Därmed blir det för honom enklare att hänvisa till de nationella gränsdragningarna som 

genom en konstruktion av nationella gränser placerar det sociala problemet på en annan 

geografisk plats och inom någon annans ansvarsområde. Vi menar att detta är en konstruktion 

eftersom gruppen han talar om ju faktiskt inte befinner sig i Rumänien utan finns och lever 

just nu, här, inom hans ansvarsområde. Dessutom är det tydligt hur informanten inte väljer att 

omförhandla nationsgränser utan konstruerar dessa som fakta. De informanter som främst 

betonade att det var ett socialt problem för hemlandet var de som i sin aktörsroll 

representerade politiker. Detta kan man tolka som att dessa informanter förhåller sig i första 

hand genom sin egen aktörsroll till konstruktionen av det sociala problemet och konstruerar 

därmed samtidigt ett försvar till att inte ansvara för hanteringen av det. Det är även tydligt hur 

informanterna inte utmanar och ifrågasätter de lagar de förhåller sig till utan utgår ifrån att 

dessa är givna och inte kan förhandlas. 

 

 

5.2.5 Problemet är inget vanligt problem 

 

Några informanter tog upp att barn till tiggare var ett socialt problem men att det var något 

som placerades i marginalen för vårt normala samhälle, att det var ett problem av annorlunda 

karaktär än andra sociala problem och att det berodde på andra orsaker: 

 

Informant 3: Ja, det är klart att de..de eh är ju eh..ett socialt..problem av lite annat 

slag än dom vi jobbar med annars..eh..men beroende på eh..annat problem eh i 

bemärkelsen ”andra orsaker”.. 

 

Informant 1: Det här är ju liksom företeelser som är i marginalen på vårt (paus) 

normala samhälle och som vi kanske inte ser så ofta va, men i vissa situationer så 

ser man tiggare eller man ser dom här personerna som som (paus) litegrann i alla 

fall. 

 

För det första undrar vi vad informant 3 i ovanstående citat egentligen menar med ”problem 

av lite annat slag än vi jobbar med annars”. De problem som ingår i hans ansvarsområden som 

politiker i socialnämnden för barn och unga rör ju alla problem som handlar om att ett barn 

riskerar att fara illa. En förståelse för hans uttalande är att han menar att problemet är nytt och 

att det därmed saknas utarbetade åtgärder för att hantera det, något vi finner stöd för i andra 

informanters uttalanden. De har påpekat att barn till tiggare som riskerar att fara illa visar på 

en lucka i skyddsnätet. Informant 3 kan även mena att problemet är annorlunda i den 

bemärkelsen att det skulle innefatta andra sorters utsatthet och andra typer av individer än de 

vanligen hanterar inom socialnämnden. I den bemärkelsen är det faktum att barnen inte är 
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svenska medborgare den komponent som skiljer problemet åt från andra sociala problem 

socialnämnden vanligtvis ansvarar för.  

 

Tolkningen vi gör av informant 1:s uttalande är att hon vill betona att det är ett problem, men 

att hon konstruerar det som något som befinner sig i marginalen på vårt normala samhälle då 

hon anser att det inte är särskilt synligt. Med tanke på den utbredning som tiggeri har tagit på 

senare tid är det dock något motstridigt att hon väljer att benämna problemet som just något 

marginellt. Det som kan vara innebörden i hennes konstruktion är att problemet är marginellt i 

den bemärkelsen att det är annorlunda enligt samma orsak som informant 3 menade, snarare 

än att hon menar att problemet är litet. 

 

 

5.2.6. Ett icke-problem: antaganden om omsorgstradition och levnadssätt 

 

I denna avslutande del av detta tema har vi valt att uppmärksamma de beskrivningar som 

utgick ifrån en ovilja att definiera barn till tiggare som ett problem. Informant 4, ledamot i 

socialnämnden för barn och unga, uttrycker sig enligt följande: 

 

Jag upplever det inte som nåt stort problem när det gäller barnen till dom här 

(paus) romerna därför att… Vi har åtminstone inte stött på det (paus) under resans 

gång. Det kanske kommer va, så det gäller att ha en viss beredskap men men men 

än så länge så är… (Paus) inga som har så att säga kommit under luppen hos oss 

va. 

 

Han menar att problemet är litet eftersom socialnämnden för barn och unga hittills inte har 

behövt omhänderta något barn till en tiggare. Då det aldrig har skett ett ingripande finns det 

således ett tomrum i praktiken av hur det lagmässiga ansvaret fungerar. Detta använder 

informanten som skäl till att definiera problemet som litet. Eftersom flera informanter har 

uttalat sig om att det lagmässiga skyddet är något otydligt formulerat kan man dock fråga sig 

om oklarheten snarare är anledningen till att ett ingripande aldrig har skett än att det aldrig har 

behövts. Vi ställer oss även frågan om frånvaron av omhändertaganden är skäl nog att 

ifrågasätta problemets storlek. I hans sätt att formulera detta kan man även utläsa en 

identitetskonstruktion. Han talar endast om att problemet är litet i förhållande till den 

verksamhet han representerar, nämligen socialnämnden för barn och unga, och nämner inget 

annat förhållningssätt till problemet. Senare under intervjun när vi ställer en direkt fråga om 

han skulle definiera det som ett socialt problem väljer han dock att svara enligt följande: 

 

Ja det är klart att det är ett socialt problem. Dom har ju inte fast bostad till exempel 

va, bara det. Och det är klart, det är ju inte heller så roligt att leva ur hand i mun va 

men men… (Paus) man märker ju faktiskt att det finns ju en viss sammanhållning 

mellan dom här människorna det det det gör det ju va. 

 

Han menar att även om han tidigare påpekat att problemet är i hans mening litet till storleken 

är samtidigt avsaknaden av en fast bostad en grund till att barn till tiggare kan definieras som 

ett socialt problem. Med andra ord råder en tydlig ambivalens i informantens uppfattning ifall 

barn till tiggare är ett problem eller inte. I samma kontext vill han betona att det finns 
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sammanhållning mellan ”de här människorna”, vilket vi menar inte längre syftar till att de är 

tiggare utan att snarare betonar att de är romer. Att han väljer att uttala sig så i kombination 

med att han anser att det är ett socialt problem kan analyseras som att han bär på ett antagande 

om att social sammanhållning är en komponent som gör att man skulle uppfatta det sociala 

problemet att sakna bostad och tvingas tigga som mindre tragiskt. ”Visst de har ingenstans att 

bo och de behöver tigga, men vi kan vara lugna för de har i alla fall varandra.” 

 

[…] jag e kluven för att på ett sätt tycker jag att ”nämen de e inte naturligtvis inte 

bra att barn sover i bilar” de tycker jag inte, samtidigt så har dom en familjekänsla 

och en omsorg e..egentligen är mycket bättre än vad vi har! [---] o dom har andra.. 

tänker jag i alla fall.. andra, andra rörelsemönster de e ganska naturligt för dom o 

åka runt i.. dom åker runt i […] De e också de .. eh.. ett slags, en livsstil som e inte 

jag, jag kan inte fördöma den heller? […] Eller jag vill inte göra det! 

 

Informant 2, aktör inom Stadsmissionen, ger i ovanstående citat uttryck för samma 

ambivalens då han får frågan om barnens levnadsförhållanden är att beteckna som ett socialt 

problem. Han betonar att han inte förespråkar att barn sover i bilar, men framhåller samtidigt 

att de har en mycket bättre omsorg om sina barn än vad vi har. Även här kan man anta att 

denne informant inte menar de i bemärkelsen tiggarna utan som i kategorin romer och att vi 

syftar till oss svenskar. Han menar att romerna har ett levnadssätt som är naturligt för dem 

och som innefattar ett annat rörelsemönster som han varken kan eller vill fördöma. Detta tal 

om ett annorlunda levnadssätt och en förståelse för att de lever under andra förutsättningar än 

vi gör var återkommande hos flera av våra informanter. Att använda denna retorik kan vara ett 

sätt att utstråla tolerans, förståelse och acceptans för ett särpräglat levnadssätt men har i detta 

fall en tydligare karaktär av att snarare överdriva de romska tiggarnas omsorgshantering i 

förhållande till svenska föräldrar som gör att informanterna skapar sociala kategoriseringar 

som är hierarkiskt ordnade. Genom talet konstruerar informanten gruppen romska tiggare som 

avvikande och som utövare av ett annat levnadssätt än det vi har. Man menar inom 

socialkonstruktivism att konstruktionen av ett vi i informanternas utsagor förutsätter att det 

också finns ett dem och att dessa motsatspar står i relation till varandra och förutsätter en 

hierarkisk ordning där vi i alla bemärkelser har högre status än dem. Informanten framhåller 

flera gånger under intervjun hur han upplever att de romska tiggarna har en omfattande 

omsorgstradition och att det inte är föräldrarnas brist på omhändertagande som är problemet: 

 

Informant 2: […] utan dom har ju en, tycker jag i många fall en mycket större 

omsorg om sina barn än vad jag kan se ute i samhället i övrigt. […] dom tar väl, 

verkar ta väldigt väl hand om sina barn, dom är måna om dom, dom släpper inte 

iväg dom, dom har jättekoll.  

 
Informant 2: […] så att, de e det är svårt och så..hmm.. nej jag kan inte säga.. dom, 

dom ”DOM sköter inte sina barn”, eller […] ”det är förkastligt att göra som dom 

gör” eller.. det e överlevnadssätt, men de e, tycker inte att.. det är inte bristande 

omsorg hos föräldrarna det handlar om… 

 

Eftersom informanten anser att föräldrarna kanske har en större omsorg om sina barn än vad 

svenska föräldrar har så innebär det enligt honom att man inte kan karakterisera barn till 

tiggare som ett socialt problem. Denna konstruktion och dessa antaganden om de romska 

tiggarna som särskilt omhändertagande, eller med större sammanhållning eller familjekänsla, 
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kan analyseras i ljuset socialkonstruktivism. Upprätthållandet av föreställningar om 

omsorgstraditioner och kultur kan vara ett sätt att bevara fördomar och återföra ansvar. 

Åtskiljandet av vi från dom vidmakthåller nämligen ett särartstänkande där deras kultur bidrar 

till att man inte behöver vara ”orolig” för hur de hanterar sina barn eftersom det ”naturligt” 

ingår i deras levnadssätt att vara omsorgstagande. Därmed blir kategoriseringen ett sätt att 

frånskjuta ansvar, att säga att ansvar från staten inte behöver anbringas dessa barn eftersom 

det klarar de enligt sin tradition och kultur av själva. Det finns samtidigt i denna konstruktion 

inte något utrymme för att se de romska tiggarna som enskilda individer med olika 

egenskaper och erfarenheter utan det sker en kategorisering som fastslår att de är alla av ”en 

och samma sort” och beter sig därmed enligt beskrivet sätt. Informanterna fångas således 

mellan å ena sidan en tendens att moralisera kring de goda förhållandena, de skäliga 

basbehoven, det goda hemmet och den goda föräldern och en tendens att relativisera kring 

dessa delar och avsäga sig ansvar. Ansvaret tycks därmed förutsätta en position som 

innehåller värderingar. 

 

 

5.3 Ett gränslöst ansvar? 

Om ansvarstagande och gränssättning 

 

Efter att de olika definitionerna av socialt problem har beskrivits i föregående del kommer vi i 

denna del att presentera hur informanterna förhöll sig till det tidigare beskrivna problemet 

genom att konstruera ansvar för gruppen barn till tiggare. Genomgående för våra intervjuer 

var hur informanterna talade om ansvar genom att formulera ett ansvarstagande och placera 

detta ansvar på olika nivåer i samhället. Dels tog de på sig en del ansvar i form av den aktör 

som de representerade, dels visade somliga på ett personligt ansvar som låg utanför 

informantens professionella roll som kodades som civilt ansvar.  

 

Ansvar kunde även uttryckas i form av att informanterna pekade på andra instanser i 

samhället som de ansåg var skyldiga att ta ansvar. Knutet till konstruktionen och 

argumentationen för ansvarstagande fann vi även hur informanterna tydligt markerade var 

deras eller andras ansvar upphörde. Ekonomisk begränsning var ett mycket närvarande inslag 

i flera informanters konstruktion av gränssättning. Även om avsaknad av ekonomiska resurser 

kan vara en del av en föreställning av verklighetsbeskrivningen och inte ett faktum har vi för 

denna studie valt att inte värdera den ekonomiska begränsningen i någon större utsträckning. 

Även civilt ansvar eller ansvar i form av privatperson har vi endast valt att beröra i den mån 

det var knutet till annat ansvarstagande eftersom vi har valt våra informanter utefter den aktör 

de representerar och inte ämnar avge eller analysera deras privata ställningstaganden. 

 

 

5.3.1. Ansvar och gränser enligt lag och uppdragsbeskrivning 

 

Det rättsliga sammanhang som vi presenterade inledningsvis fungerade till stor del för 

informanternas beskrivning av att ta på sig ansvar illustrerat med följande citat:  
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Informant 3: Ja, i akutläget så är det ju då eh..eh..så har ju socialtjänsten 

naturligtvis ett ansvar det..eh vistelsebegreppet gäller och socialtjänstlagen är 

tydlig och så vidare..eh..och om barn som sen far illa och föräldrarna inte klarar 

sin föräldra..roll..eh då har vi ju dessutom LVU då så säga så vi kan ju göra 

tvångsingripanden. 

 

Informant 1: Ja nä nä barnen är väl det minsta, minst komplicerade på ett sätt 

därför att dom ska vi ta hand om. Dom ska vi se till att dom har det bra. Det är vårt 

jobb. 

 

Detta regelstyrda ansvarstagande gällde dock endast de informanter som i form av aktör lydde 

under lag, det vill säga politikerna i socialnämnden för barn och unga. Som vi nämnt tidigare 

förhåller sig informanterna oreflekterat till att lagarna som finns är givna och inte går att 

utmana. Därmed är lagarna i informanternas uttalanden konstruerade som icke-

förhandlingsbara. Citaten ovan illustrerar hur dessa informanter konstruerar ansvaret som en 

del av sina uppdrag och som knutet till sina aktörsroller. Men lagen kunde på samma sätt även 

fungera för att markera var ansvaret upphörde:  

 

Informant 5: Inom lagarna… Inom ramen av lagarna så vi kan inte, vi är begränsad 

i våra möjligheter, vi kan inte eeh göra vad som helst. 
 

Denna informant talade i princip uteslutande om att lagen begränsade hans ansvar för barn till 

tiggare. Analysen vi gör av det uttalandet är att han uttrycker en frustration över hur 

begränsad han är i sitt handlingsutrymme. Han verkar även vilja betona att det inte ska kunna 

utkrävas ansvar av honom att hantera det sociala problemet.  

 

Informanterna som representerade aktörer som agerade på frivillig basis genom 

Stadsmissionen betonade att det egentligen inte ingick i deras uppdragsbeskrivning att hantera 

barn överhuvudtaget, men visade ändå på att när nöden krävde det var de villiga att kringgå 

denna regel: 

 

såatte, dom barn ni ser här dom ska egentligen inte va här men de de blir lite såhär 

ja men vad gör man? När det ser ut som det gör ute, dom har ingen annanstans att 

ta vägen [---] som jag sa,  va, de här, de här uppdraget är här på VERKSAMHET 

de e klart och tydligt vi ska vara ett, ett en öppen verksamhet för  människor i 

utanförskap, asså hemlösa, människor i missbruk eller som av andra anledningar 

känner att dom vill vara här […] eh. O där ingår inte barn. [---] vi jobbar och 

försöker o hitta grej, eller ja ställen o, till dom här barnen, men de e inte, det ligger 

inte i vårat uppdrag. 

 

I ovanstående citat konstruerar därmed informant 2 sitt ansvarstagande i förhållande till det 

sociala problemets karaktär och storlek. Även om de inte ska ansvara för barn så tar de ändå 

detta ansvar eftersom att barnen är en del av problematiken. Även informanterna från 

frivilligorganisationer konstruerar sina uppdragsbeskrivningar som givna och som några de 

måste underkasta sig även om informanten ovan beskriver hur han i detta undantagsfall 

kringgår detta för att skydda barnen. 

 

Andra informanter var mer begränsade i att använda sig av flexibilitet kring sitt 

ansvarstagande. På frågan om informant 3 anser att man från statens sida borde gå in och ta 
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ett större övergripande socialt ansvar utöver det akuta kring om barn far illa var han mycket 

tveksam: 

 

Eh..det e ju..jag är egentligen lite tveksam till det, utan då, dom, då har man ju lite 

olika ingångar i..i ett ansvarstagande och engagemang och så och eh..eh..vi har 

inte dom..instrumenten, och inte dom..eh..eh..ekonomiska möjligheterna heller att 

eh gå in på ett bredare sätt.. 

 

Det finns aspekter i detta citat som ger uttryck för en tydlig ekonomisk begränsning som var 

genomsyrande för de flesta informanters beskrivning om varför man inte kunde ta mer ansvar 

än man gjorde. Men informanten konstruerar även en förhållningsmässig gräns i sitt uttalande 

som vi anser är anmärkningsvärd. Informantens uttal om att man har ”olika ingångar i ett 

ansvarstagande och engagemang” kan i ljuset av socialkonstruktivistiskt perspektiv ses som 

ett uttryck för den gräns som knyts an till mer ingående under rubriken ”Att kringgå sitt 

ansvar” som handlar om att staten inte ska riskera att skapa ett prejudikat för ett bredare 

omsorgsansvar för då kanske det omsorgsansvaret riskerar att bli gränslöst. Han menar att det 

är väsentligt att ansvaret är uppdelat på olika nivåer både på grund av ekonomin, men även på 

grund av det faktum att man inte ska ”sända ut signaler” från fel verksamhet. Informanten 

uttrycker detta vidare under intervjun: 

 

Så det är ju, man ska inte ta över varandras verksamhet (skratt) så att säga..utan det 

är, tycker jag, utan det är eh..man har ju så olika ingång..vi har, vi sköter det som 

är, är lagmässigt fastställt att det här har kommunen som ansvar va […] 

 

Det finns i informantens konstruktion en gräns kring vilket ansvar man ska ta beroende på om 

man är representant för staten eller om man agerar på frivillig basis. Att staten sedan går in 

och ”stödjer” den frivilliga verksamheten ekonomiskt istället för att själva stå för det 

ekonomiska ansvaret är därmed en förevändning för att kontrollera att ansvaret sträcker sig 

exakt så långt som man har lust och råd med. 

 

Konstruktionen av gränser för att hantera problemet kunde även ta sig andra uttryck än i det 

lagmässiga. En informant uttryckte att han upplevde det som att hur mycket ansvar han kunde 

ta för att avhjälpa problemet begränsades av att det inte gjordes anmälningar om att ett barn 

till en tiggare for illa i tillräckligt stor utsträckning. Därmed menade han att han inte kunde 

göra något i frågan eftersom att allmänheten fallerade i att anmäla. Han menade även att 

tiggarna själva motsatte sig till att ta hjälp från socialtjänsten och att de var ovilliga att vända 

sig till socialtjänsten: 

 

Informant 3: [...] vårt allmänna intryck är ju att man inte vill vända sig till 

socialtjänsten. 

 

När denna informant uttrycker vårt allmänna intryck menar han socialnämnden för barn och 

ungas intryck och väljer därigenom endast att konstruera sitt ansvarstagande i förhållande till 

sin aktörsroll. Han ålägger samtidigt det civila samhället med ansvar att uppmärksamma och 

anmäla. Han försvarar även sin gränsdragning genom att påpeka att de inte har någon önskan 
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att socialtjänsten skulle blanda sig i deras situation. Vidare ville han dock nogsamt framhålla 

hur han om han fick en orosanmälan skulle gripa in och ta sitt ansvar: 

 

asså dee..det spelar inte nån roll om du är tiggare eller om du har välbetalt arbete 

eller vad som va och för vi..vi reagerar ju alltid på orosanmälningar om att barn 

riskerar o fara illa […] 

 

Det var allmänt intressant att se hur ofta informanterna som var ledamöter kände ett behov av 

att uttrycka hur väl deras praktik fungerade kring orosanmälningar, speciellt med tanke på det 

faktum att det inte fanns ett enda exempel på att ett sådant ingripande hade skett med ett barn 

till en tiggare. Ännu mer intressant blev denna diskussion då vi talade med ett par i 

informanter som hade erfarenhet av att ha gjort en orosanmälan gällande ett barn till en 

tiggare. En av dem hade uppmärksammade att ett barn, som hon uppfattade var omkring 12 

år, hade suttit i flera veckor och tiggt utanför en matbutik i området där hon bodde. Hon 

berättade för oss att hon då gjorde en orosanmälan till socialtjänsten och hennes redogörelse 

om vilken respons hon fick av socialtjänsten fungerar som ytterlige stöd för tesen om 

diskrepansen mellan teori och praktik: 

 

Informant 8: Jag, jag kände..liksom..(paus) Såhär att, jag jag säger inte min 

bakgrund liksom att jag själv jobbat inom socialtjänsten och så..säg ”jag är diakon 

i ORT och jag har..märkt att den här flickan sitter här väldigt långa dagar ibland 

sent på kvällarna, lördagar och söndagar och..” det va ju det som gjorde mig 

upprörd också, hon satt ju där varenda dag! [---] fruktansvärt långa dagar för ett 

barn! Ja jag ringde då och sa att jag ville göra en orosanmälan för barn […]”Jaja” 

sa dom liksom sådär jo..aah och sa dom såhär att ”jamen ibland är dom äldre än 

vad dom säger..” ”ja men det syns ju att det är ett barn eller så” sa jag ” [---] ” Ja vi 

får väl åka dit nån dag och kolla ID, ID-handlingar men det..men det kanske inte 

blir idag eller..” [---] så sa jag såhär ”mene, mene jag gör ju en anmälan vill ni inte 

ha mitt namn och telefonnummer?” ”Nej det behövs nog inte” då blev jag riktigt 

förvånad måste jag säga.. 

 

På frågan om informanten upplevde att detta speglade någon slags skillnad i hur man 

hanterade olika ärenden svarade hon såhär: 

 

Ja, ja ja men absolut! Men absolut, absolut. (suck) Ja men hade jag ringt om ett 

tolvårigt svenskt barn det hade ju blitt eh..om vi säger att jag hade vart den första 

som hade ringt nu om tolvårigt svenskt barn då hade dom väl åkt dit på stört!  

 

Informanten vill med andra ord ålägga förklaringen att socialtjänsten handlade som de gjorde 

på grund av barnets etnicitet. I hennes upplevelse betonar hon att förfarandet hade varit 

annorlunda om det hade handlat om ett svenskt barn. Även om det kan vara så, anser vi att en 

sådan definitiv slutsats är svår att dra eftersom avsaknad av praktik kring hanteringen av det 

lagmässiga skyddet kan anledningen till socialtjänstens agerande vara en brist på beprövade 

åtgärder, likväl som någon annan förklaring. 
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5.3.2 Att kringgå sitt ansvar 

 

Flera informanter tog upp den ovilja och rädsla som de upplevde att kommunen har i 

förhållande till att ”öppna upp” för tiggare och deras barn att ta del av den svenska välfärden. 

Informant 4, ledamot i socialnämnden för barn och unga, berättar flertalet gånger om denna 

rädsla: 

 

[...] här under vintern då gör vi nånting man skulle kunna kalla att våra åtgärder är 

by proxy va (skrattar). Därför att vi ger då pengar till ideella organisationer, i det 

här fallet Stadsmissionen och Livets Ord va, och så tar dom hand om dom här 

människorna så att dom inte fryser ihjäl under vintern. Men kommunen går inte in 

(paus) som kommun va. [...] Utan man gör det (harklar sig) via en 

välgörenhetsorganisation. 

 

[…] man är ju väldigt rädd för att (paus) hamna i en situation där man skapar ett 

prejudikat där folk börjar komma och ställer krav då på på våra tjänst på bidrag 

och tjänster från oss. [---] i Europa finns det nånstans mellan 12 miljoner zigenare 

och många av dom lever under usla förhållanden. […] det skulle det skulle inte 

hålla enkelt alltså om vi tog på oss den bördan.  

 

[...] det var bara för att folk inte skulle frysa ihjäl va men (paus) men vi kan inte 

ordna deras bostadsfråga va (paus). Eller vi vågar inte (paus) lösa den för det 

skulle vara att liksom som att skicka upp en signal ”kom hit så fixar vi det här åt 

er” va. [---] Men det sägs ju inte alltid rent ut det här va men så är det naturligtvis 

det förstår ju var och en. 

 

 

Informant 4 beskriver inledningsvis vad rädslan för att låta tiggare och deras barn ta del av 

den svenska välfärden består i. Han menar att om Sverige låter en rom, eller det något icke-

politiskt korrekta begreppet zigenare som han använder sig av, från ett annat EU-land ta del 

av Sveriges välfärdstjänster skulle detta sprida sig till andra romer och då skulle även de vilja 

ta del av välfärdstjänsterna. Informant 4 menar vidare att Sverige inte har tillräckliga 

ekonomiska resurser för att ge bidrag till alla romer i Europa. Han menar att metoden som 

socialnämnden använder för att kringgå sitt ansvarstagande är ”by proxy”, det vill säga att 

man under förevändning att det utgår ifrån en frivillig organisation stödjer dessa ekonomiskt 

så att hjälp ändå kan utgå. Denna informant är ovanligt obegränsad i hur han beskriver att det 

som står spel om ansvarstagandet blir för stort är att det kommer komma för många 

hjälpbehövande. Det som i hans mening främst står på spel är därmed de ekonomiska 

resurserna och risken att välfärden blir för allomfattande. Han påpekar även att detta är ju 

inget som uttalas rent ut men något som alla ändå förstår. Detta alla kan syfta till honom själv 

och alla i socialnämnden, men skulle även kunna betyda alla i bemärkelsen allmänheten.  

 

Ämnet ansvar och gränser öppnar liksom ämnet socialt problem upp för informanterna att ge 

uttryck för en ambivalens. Informant 6, aktör från Stadsmissionen, är positivt inställd till att 

låta barn till tiggare omfattas av det svenska välfärdssystemet samtidigt som hon uttrycker att 

Sverige inte kan ta emot alla barn: 

 

Asså min personliga åsikt är att det finns utrymme för vi lever, folk lever ju lyxliv 

här (skratt) jämförelsevis med så många andra länder. Eeh men samtidigt eeh så 

måste man ju sätta, jag vet inte hur vilka vilka… Jag vet inte hur mycket 
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resurser… Det måste finnas nån som (skratt) inte vet jag, nån som skriver ner att 

så här och så här många personer kan vi ta emot. Asså man kan jämföra lite med 

flyktingpolitiken. 

 

Informant 6 beskriver ett tänkbart scenario om vi lät barn till tiggare ta del av den svenska 

välfärden. Hon påtalar inledningsvis att hennes personliga åsikt är att det finns utrymme för 

att inkludera dessa barn i den svenska socialförsäkringslagstiftningen, men påpekar sedan att 

Sverige behöver räkna ut hur många barn vi i praktiken skulle ha råd att ta emot. Genom att 

formulera en vilja att hjälpa barnen samtidigt som hon konstruerar en fiktiv gräns för hur 

många barn man kan ta sig an, ger hon således uttryck för en tydlig ambivalens mellan sin roll 

som aktör och som privatperson. En ambivalens som återfinns hos flera av informanterna: 

 

Informant 1: Ja men alltså det är ju jätteknepigt. Hur alltså hur… Vi kan ju inte [---

] Låt oss säga att det var två miljoner människor som var fattiga i Rumänien och vi 

skulle så att säga omedelbart om nån kom innanför gränsen betala ut 

försörjningsstöd på (paus) sju åtta tusen i månaden. (Skratt) det blir enorma 

mängder pengar va! Det det funkar inte, det det går inte riktigt. Man kan inte ha 

liksom en totalt öppen eeh (paus) situation på det viset. Det tror jag inte. Det är 

rent pengamässigt liksom. Det det går inte. 

 

Samma informant fortsätter senare att ta upp välfärdens begränsningar: 

 

Sen det här välfärdsstaten (suck) i övrigt va där har ju såna här saker som 

medborgargrejer och så där va liksom. Vi ger ju inte pension till vem som helst 

utan det måste ju vara en svensk för att dom ska (skratt) eller liksom ha levt här för 

att få ta del av så att (paus) vi kan ju inte… Det det är klart att vi… Jag tycker att 

dom skulle in här och liksom bli medborgare på vanligt sätt va helt enkelt att dom 

skulle, eller en del av dom naturligtvis vi kan förmodligen inte ta hand om alla, 

men ett antal av dom här kunde gott flytta hit tycker jag och liksom (paus) börja 

jobba, gå i skola liksom (paus), bli vanliga svenskar (skratt). 

 

Som vi beskrev inledningsvis är det svårt att värdera vilken bäring den ekonomiska 

begränsningen har i verkligheten. Dock kan man analysera informantens val att tala om att 

”det måste vara en svensk” för att få ta del av välfärden som en del av konstruktionen av 

svenskhet som skapar kategoriseringen vi och dom. 

 

 

5.4 Barns rättigheter och barns bästa 

Att konstruera lösningar på problemet i spänningen mellan existerande lagar och 

barnkonventionen 

 

Medan vi i föregående del presenterade hur informanterna konstruerar sitt och andras ansvar 

för barn till tiggare riktas nu blicken mot det som kan ses som en lösning på barn till tiggares 

sociala situation, nämligen att de får tillgång till sina rättigheter. Som vi beskrev inledningsvis 

befinner sig våra informanter ofta i ett otydligt och spänt rättsligt sammanhang när de talar om 

barn till tiggare. Genomgående för när informanterna uttalade sig kring dessa barns rättigheter 

var att detta gjordes i spänningen mellan de existerande lagarna och barnkonventionen. 

Spänningen bestod då bland annat av olika omständigheter som informanterna förhöll sig till 

när de talade, bland annat ekonomiska begränsningar, ansvarstagande och människosyn. 
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De flesta informanter uttrycker att de ser till barns bästa och att de arbetar utifrån ett 

barnperspektiv. När informanterna talar om vad som är barns bästa och vad barn har för 

rättigheter nämner de främst bostad, skolgång, mat och rätt att inte frysa. Att ha tillgång till 

detta anses vara fundamentalt för att uppnå en skälig levnadsnivå: 

 

Vi vill ju att barn, vi vill ju att barn ska ha nån slags lägsta nivå och dräglig tillvaro 

de..de e liksom grunden för vårt samhälle så att säga..Vi kan ju liksom inte 

acceptera att barn har det dåligt..och jag menar när dom, om dom, när dom 

befinner sig här vi, vi (harklar sig) (paus) asså jag tror att vi vill att dom männskor 

som lever här ska leva på en dräglig nivå.. det är nåt grundläggande tycker jag..[---

] att man ska ha, ha, man ska ha tak över huvet och värme och..mat och omsorg 

och man ska få va barn och leka och gå i skolan och allt det där. 

 

Informant 8, aktör inom Svenska kyrkan, konstruerar i ovanstående citat vad hon anser vara 

de basala livsnödvändigheter som barn till tiggare behöver få möjlighet att utnyttja för att de 

ska tillförsäkras en dräglig tillvaro. Hon framhåller även att det svenska samhället vill att 

dessa barn ska ha tillgång till sina rättigheter och att det är oacceptabelt om de inte har det. 

Informant 8 nämner dock inte vilka aktörer som ska garantera att dessa rättigheter infrias, 

vilket är ett återkommande mönster hos flera av informanterna; när de talar om rättigheter för 

barn till tiggare nämner de inte var ansvaret hör hemma. Att inte benämna vem som har 

ansvaret kan tyda på en rädsla för att markera var ansvaret ligger och de konsekvenser detta 

utpekande skulle kunna medföra. Om de skulle konstruera sig själva som ansvariga för att se 

till att dessa barns rättigheter förverkligas, skulle de samtidigt behöva erkänna att de 

misslyckats med uppgiften. Om de istället undviker att tala om ansvar när de talar om 

rättigheter står de fria från ansvarsutkrävande. Här ser vi ett exempel på den spänning vi 

nämnde inledningsvis; när informanterna uttrycker vad de anser att barnen har rätt till måste 

de samtidigt förhålla sig till olika omständigheter som riskerar att inskränka rättigheterna. 

 

En rättighet som betonas särskilt av ledamöterna i socialnämnden för barn och unga är barn 

till tiggares rätt till skydd, vilket illustreras med nedanstående citat: 

 

[…] det spelar inte nån roll om du är tiggare eller om du har välbetalt arbete eller 

vad som va och för vi..vi reagerar ju alltid på orosanmälningar om att barn riskerar 

o fara illa […] och då spelar det ingen roll om det är nån som bor, är skriven i 

STAD, kommer ifrån Östersund eh eller ifrån nånstans i Rumänien!? 

 

Här beskriver informant 3 barn till tiggares rätt till skydd om de far illa. Om barnen har 

rättigheter utöver detta skydd framgår dock inte. Att det är just ledamöter som påtalar barns 

rätt till skydd om de far illa kan kopplas till deras aktörsroll inom socialnämnden för barn och 

unga där de har som främsta uppgift att tillförsäkra att barn skyddas från utsatthet. Informant 

3 betonar även i citatet ovan att barns rätt till skydd om de far illa gäller för alla barn oavsett 

härkomst. Han framhåller därmed att alla barn behandlas lika i socialtjänstens ögon om de 

skulle falla offer för en orosanmälan, något vi tidigare poängterat att flera informanter 

understrukit. Andra informanter går ett steg längre då de uttrycker alla barns lika värde 

oberoende av sammanhang: 
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[…] min personliga utgångspunkt det är ju liksom att (paus) alla barn angår mig. 

Alla barn är viktiga. Det är ingen skillnad på om det är svenska barn eller (skratt) 

afrikanska barn eller romska barn. Alla barn är precis lika viktiga och har rätt till 

samma behov av både trygghet och mat för dagen och utbildning och alltihopa 

[…] 

 

Informant 7, aktör inom Svenska kyrkan, uttrycker att alla barn är lika betydelsefulla och att 

det är hennes angelägenhet att se till att deras rättigheter uppfylls. Hon utformar därmed ett 

personligt engagemang för barn till tiggares situation. Informant 7 betonar även barns rätt att 

få tillgång till sina basbehov. Hon nämner dock inte att barn till tiggare har rättigheter utöver 

detta, vilket är ett återkommande mönster även i de andra informanternas utsagor. I de få fall 

rättigheter utöver de basala behoven tas upp är det ledamöter i socialnämnden för barn och 

unga som för det på tal i samband med att de talar om barns rätt att göra sin röst hörd: 

 
Men sen som sagt var just det här att barn ska få uttala sig om sin egen, så långt 

möjligt, om sin egen situation, den den (paus) den kan man undra om den riktigt 

följs alla dagar. 

 

Informant 1 menar att barn har rätt att få uttrycka sig kring sin situation, men ställer sig 

samtidigt frågan hur väl detta efterföljs i Sverige. När hon uttalar detta för hon även fram en 

kritik av Sveriges arbete med att implementera barnkonventionen. Informant 1 liksom flera 

andra informanter menar att barnkonventionen bör efterföljas i arbetet med att tillförsäkra att 

barn till tiggare får tillgång till sina rättigheter. Samtliga av dessa informanter anser dock att 

barnkonventionen i praktiken inte efterföljs i alla avseenden: 

 

Asså det här med teori och praktik. Att vi har vi har barnkonventionen och vi har 

barnperspektivet. Barnperspektivet lyfter man fram i alla möjliga sammanhang. 

[…] Migrationsverket säger sig också ha ett barnperspektiv, men ibland undrar jag 

(skratt) va va det är nånstans. […] Jag tycker det lyser med sin frånvaro. Och jag 

tror att det är så tyvärr. [---] det är klart att (paus) för oss i samhället så är alla barn 

lika mycket värda och jag tror att dom är det i teorin. Frågan är va vi gör av det i 

praktiken? 

 

Informant 7, aktör inom Svenska kyrkan, beskriver i ovanstående citat den diskrepans hon 

upplever finns mellan teori och praktik vad gäller barnkonventionen och barnperspektivet. 

Hon menar att barnperspektivet i teorin är viktigt för många myndigheter och verksamheter, 

men att det är frånvarande i det praktiska arbetet med barn. Informant 7:s uttalande illustrerar 

hur informanterna ofta talar om att barnperspektivet saknas på en allmän nivå, men nämner 

inte hur de i sin verksamhet praktiskt arbetar med barnperspektivet och barnkonventionen i 

förhållande till barn till tiggare. Om barnkonventionen inte får en given plats i praktiken 

riskerar den att inte få någon betydelse för barn och deras rättigheter. Barnkonventionen 

tenderar därmed att framstå som en innehållsrik men meningslös skrift. Konstruerandet av 

barns rättigheter förekom följaktligen genomgående på en abstrakt nivå, vilket kan vara ett 

uttryck för att undvika att koppla rättigheterna till det ansvar som ett implementerande av 

rättigheterna kan medföra. Detta är återigen ett uttryck för den spänning kring de andra 

övervägandena som informanterna förhåller sig till när de talar om barns rättigheter.  
  

När informanterna talar om barns rättigheter och barns bästa benämns det oftast i termer av 
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vad Wyness (2012) kallar för barns rätt till välfärd och vad Archard (2004) kallar barns rätt 

till omhändertagande. Informanterna talar om att barn till tiggare behöver få sina basbehov 

uppfyllda och definierar dessa basbehov som skydd, tak över huvudet, skolgång, mat och 

värme, vilka är de rättigheter som Wyness (2012) och Archard (2004) lyfter fram som 

grundläggande för barns rätt till välfärd och omhändertagande. Det begrepp som Wyness 

(2012) benämner barns rätt till självbestämmande och Archard (2004) väljer att kalla barns 

rätt till frihet är dock i stort sett frånvarande i informanternas uttalanden. Rätt till 

självbestämmande och frihet innebär enligt Wyness (2012) att tillvarata barns intressen och 

låta barnen få göra sin röst hörd. Få informanter uttrycker att barn till tiggare har rätt att uttala 

sig om sin situation. Avsaknaden av sådana uttalanden behöver dock inte tyda på att 

informanterna bestrider barnens rätt till självbestämmande och frihet, utan endast att de anser 

att barns rätt till välfärd och omhändertagande är den mest fundamentala rättigheten, det 

första steget. Först när barn till tiggare har fått tillgång till sin rätt till välfärd och 

omhändertagande kan rätten till självbestämmande och frihet förverkligas. Informant 7, aktör 

inom Svenska kyrkan, illustrerar denna tanke i nedanstående citat: 

 
Jag tänker ju över huvud taget på asså (paus) barnkonventionen och FN:s 

deklaration om vilka rättigheter barn ska ha. Och där skulle man väl kunna räkna 

upp (paus) alla möjliga, sen är det väl vissa som är som är (paus) fundamentala 

tänker jag för att man ska ha ett ett (paus) ha en chans tänker jag till ett någorlunda 

värdigt liv. Och då tänker jag just det här med att att… Framförallt både trygghet 

och kärlek, men också mat för dagen och och utbildning. Det här att man asså… 

Det tycker jag ändå är det primära, kan man väl säga. [---] va gäller dom romska 

barnen så kan jag väl känna att att där är väl en viktig början tänker jag. 

 

Även om informanterna ser på rätt till välfärd som den primära rättigheten och rätt till 

självbestämmande som den sekundära rättigheten riskerar barn till tiggare att nekas båda 

dessa rättigheter. I jämförelse med svenska barn där både välfärd och självbestämmande för 

de flesta är en självklar del av uppväxten blir det därmed tydligt hur försummade barn till 

tiggare är i en svensk kontext. 

 

 

6. DISKUSSION 
 

Denna uppsats har haft som syfte att undersöka hur olika samhällsaktörer konstruerar 

fenomenet barn till tiggare. De forskningsfrågor som studien har försökt besvara är om barn 

till tiggare definieras som socialt problem, hur ansvar konstrueras för barn till tiggare samt om 

barn till tiggare har rättigheter. Det vår studie har försökt skildra i resultatdelen är att barn till 

tiggare konstrueras som ett socialt problem även om det inte alltid uttrycks rakt ut. De 

beskrivningar vi har lyft i resultatdelen till varför informanterna anser att barn till tiggare är 

ett socialt problem är att de saknar tillgång till grundläggande basbehov, att föräldrarna kan 

riskera att fallera i sin föräldraroll, att barnen är hjälplösa och i behov av skydd samt att de är 

ett socialt problem för hemlandet och inte för Sverige. Informanterna som inte uttryckligen 

ville benämna barn till tiggare som ett socialt problem framhöll istället att det var ett 

marginellt och annorlunda problem. Några informanter uttalade även att barn till tiggare inte 

kunde klassas som ett socialt problem eftersom deras situation var en del av ett naturligt 
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levnadssätt. Detta har hängt ihop med att våra informanter har konstruerat gruppen tiggare 

som romer. På frågan om hur ansvar konstrueras fann vi att informanterna tenderar att 

formulera ett visst ansvar för barnen, främst kopplat till det ansvar som utgår av lagtext samt 

det ansvar som de ansåg ingick i uppdragsbeskrivningen. Det var även tydligt att en rädsla 

kring att ta på sig för stort ansvar var närvarande hos informanterna samt att ansvaret kunde 

begränsas av exempelvis ekonomi. Vi har även försökt påvisa hur informanterna talade om 

barns rättigheter och barns bästa genom att ofta förhålla sig till detta på en abstrakt nivå där 

informanterna uttalade att alla barn givetvis är lika mycket värda och självklart ska ha 

rättigheter. Vi fann dock att när informanterna formulerade rättigheter så inskränktes dessa 

ofta av andra överväganden såsom lag och ekonomi. 

 

 

6.1 Diskussion kring resultat och dess relation till tidigare forskning 

 

För att uppnå syftet med vår studie valde vi att göra kvalitativa intervjuer med ledamöter i 

socialnämnden för barn och unga samt aktörer från Stadsmissionen och Svenska kyrkan. Vi 

har inledningsvis i resultatavsnittet försökt skildra hur dessa aktörer definierar barn till tiggare 

som ett socialt problem. Det som i första hand var anmärkningsvärt i vår mening och som 

kom att prägla resultatet var hur informanterna övergick från att tala om gruppen tiggare till 

att istället tala om gruppen romer. Då de talade om romer fann vi att de gjorde antaganden om 

levnadssätt, föräldraförmåga och omsorgstradition och därmed konstruerade en kategori av 

romer som en grupp skild från andra. Vissa informanter framhöll hur problemet i deras 

mening var marginellt och av annorlunda karaktär än man vanligtvis var van att hantera. Vi 

kom även här fram till att det som kan utgöra att problemet konstrueras som avvikande är 

främst att dessa barn är romer. 

 

De beskrivningar som informanterna uppgav som handlade om att barnen saknade 

grundläggande basbehov anser vi rymma antaganden om vad som är det värdiga hemmet, den 

goda bostaden och samtidigt vad som är det värdiga livet. Dessa antaganden utgör vad 

informanterna konstruerar som innehåll i en normal barndom och därmed blir avsaknaden av 

dessa problematisk. Rasmusson (2007) menar att innebörden av vad en barndom är varierar 

över kulturella, socioekonomiska och geografiska kontexter. Vårt resultat i detta avseende 

stämmer överens med den tidigare forskning som Rasmusson har genomfört och som betonar 

att barn inte kan få tillgång till något som kan betraktas som ”normalt” i form av rättigheter 

eller behov eftersom detta är något som är socialt konstruerat. Att barndom konstrueras 

utifrån ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar men inte alltid är förenlig med den 

bild av vad barndom är som påverkar exempelvis lagstiftning är ytterligare en aspekt som 

Rasmusson (2007) lyfter. Att vi har en lagstiftning i Sverige som säger att barn riskerar att 

fara illa om de inte får tillgång till de behov som vi anser att de har rätt till gör därmed att våra 

informanter inom socialnämnden står inför ett svårt beslut att värdera barn till tiggares 

levnadsförhållanden som eventuellt riskfyllda. Detta hänger samtidigt ihop med att det 

rättsliga området, och avsaknaden av praktik att hänvisa till, inte på ett självklart sätt visar att 

barn till tiggare kan skyddas även om de skulle behöva det. Vårt resultat har försökt belysa 

hur det verkar råda en diskrepans mellan teori och praktik vad gäller hanteringen av barn till 
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tiggare inom det område som är lagmässigt fastslaget. Vissa informanter ville framhålla att 

orosanmälningar till socialtjänsten om att ett barn till en tiggare for illa inte hade någon 

verkan i praktiken trots att det är lagmässigt stadgat att kommunen har en skyldighet att gripa 

in enligt LVU. 

 

Resultatdelen har samtidigt försökt exemplifiera hur informanter som lydde under dessa 

bestämmelser ville framhålla hur välfungerande deras praktik kring orosanmälningar var, trots 

att praktiken var frånvarande när det gällde barn till tiggare. Denna diskrepans var även 

knuten till hur informanterna talade om barnperspektivet. De flesta informanter framhöll att 

barnperspektivet var viktigt för deras verksamheter, utan att beskriva hur de rent praktiskt 

arbetade med detta. Halldén (2003) påvisar att innebörden av barnperspektivet kritiskt bör 

granskas då det ofta kan framhållas som ett ideologiskt ställningstagande utan någon konkret 

innebörd. Vårt resultat anknyter till det som Halldéns tidigare forskning framhåller. Om 

barnperspektivet inte fylls med mening riskerar det att bli urvattnat och därmed förlora sin 

verkan i praktiken.  

 

Att ämnet barn till tiggare framkallar ambivalens hos informanterna är något som stämmer 

överens med resultatet som McIntosh och Erskine (2000) kommer fram till där flertalet av 

deras informanter påvisade djup ambivalens inför synen på tiggare. Det som skiljer deras 

studie ifrån vår är att de enkom fokuserar på föreställningar kring tiggare och inte deras barn. 

Ambivalensen har bestått i att informanterna i vår mening hela tiden har förhållit sig till ett 

antal omständigheter när de har talat. Delvis har informanterna förhållit sig till risken att uttala 

sig felaktigt eller kränkande kring gruppen barn till tiggare, men det vi försökt visa är hur de 

egentligen är rädda för att uttala sig kränkande kring gruppen romer. 

 

Vissa av informanterna har även behövt förhålla sig till tillgång på ekonomiska resurser, 

vilket vi tror kan ha påverkat i vilken utsträckning de har velat tala om barnen som 

problematiska, eftersom det kan påkalla ansvar som kräver resurser. Att vara ambivalent kring 

att definiera barn till tiggare som socialt problem har många gånger fångat våra informanter 

mellan en ovilja att uttrycka sig normerande över andra människors leverne och att samtidigt 

relativisera över problemet. Detta kan vara ett predikament kring hur laddat det är tala om 

detta ämne i dagens samhälle. 

 

Alenius (2012) forskning om tiggeri i Finland presenterar hur media ofta framställer tiggarna 

som själva ansvariga för att ha orsakat sin situation. Detta är en beskrivning som inte 

framkommit från några av de informanter som ingår i vår studie. I de fall som våra 

informanter har konstruerat barn till tiggare som ett problem för någon annan än för Sverige 

har betoningen legat på hemlandet som ansvarigt och aldrig på tiggarna själva. Det kan vara 

så att när barn är med i problembilden blir det svårare och mer laddat att tala om skuld, då det 

kan anses kontroversiellt att skuldbelägga barn för de omständigheter under vilka de befinner 

sig. 

 

Temat ansvar och gränser är en ansats till att försöka belysa just frågan om för vem 

informanterna konstruerar barn till tiggare som ett eventuellt problem. Inom detta tema har vi 
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försökt skildra hur informanterna enligt lag och uppdragsbeskrivning har åtagit sig samt 

frånskjutit sig ansvar och samtidigt genomfört ett identitetsarbete där rollen som aktör ofta 

starkt knutits till ansvarsfördelningen.  

 

Det har varit påtagligt, och av vissa direkt uttalat, att det finns en rädsla för att 

ansvarstagandet ska bli gränslöst och att det skulle innebära att vårt välfärdssamhälle inte 

klarar av att stödja alla som behöver omfattas av det. Det har även framkommit att man inte 

vill att ansvaret ska vara missriktat utan att varje verksamhet, ideell eller statlig, har sina egna 

tydliga ansvarsområden och att gränsdragningen mellan dessa bör upprätthållas. Det ansvar 

som åligger den frivilliga sektorn är till stor del ett resultat av att den svenska statens 

lagmässiga ansvar endast sträcker sig till att omfatta de barn som eventuellt skulle fara illa. 

Därmed behöver frivilligorganisationer gå in och fylla de hål i det sociala skyddsnätet som 

lagens utformning skapar för att tillförsäkra barn till tiggare en dräglig tillvaro. Detta resultat 

om vikten av frivilligorganisationernas ansvarstagande är koherent med det som Engebrigtsen 

(2012) beskriver om hur ett glapp uppstår i mötet mellan tiggaren och den norska 

välfärdsstaten. En av de slutsatser författaren drar är att de EU-medborgare som kommer till 

Norge för att försörja sig genom tiggeri inte har tillgång till välfärdstjänster, vilket medför att 

den frivilliga sektorn får ta huvudansvaret för hjälpande insatser.  

 

När ansvarsåtagandet har diskuterats har det även varit relevant för oss att beröra ämnet om 

vad som ska införlivas eller uppfyllas för de individer där ansvar tas. Detta har medfört att vi i 

resultatkapitlets sista del försökt belysa hur informanterna talar om barns rättigheter och barns 

bästa. De mest väsentliga delar som här har framkommit är att informanterna konstruerar 

barnen som i första hand i behov av skydd samt att de saknar rätt till självbestämmande. Att 

barn är i behov av skydd från vuxenvärlden på grund av sin sårbarhet överensstämmer med 

det som betonas av Engwall (1998) som menar att barn är mer känsliga än vuxna för sin 

fysiska miljö och att de är i behov av trygghet för att kunna utvecklas positivt. När 

informanterna konstruerar barnen som hjälplösa placeras de även i en särställning i 

förhållande till vuxenvärlden, som anses behöva träda in och skydda barnen. Att barn i 

marginalen konstrueras som sårbara och utan handlingsförmåga är det som även Qvarsell 

(2001) understryker i sin studie där hon menar att barns behov av skydd leder till att de inte 

får tillgång till alla mänskliga rättigheter. 

 

 

6.2 Metodologiska reflektioner 

 

Valet av plats var något vi upptäckte kunde påverka vilken typ av samtal som skapades under 

intervjuerna. Som vi tidigare nämnt lät vi informanterna själva välja var intervjuerna skulle 

äga rum vilket vi gjorde av praktiska skäl för att intervjuförfarandet skulle bli så smidigt som 

möjligt, men som visade sig i vissa fall få maktrelaterade konsekvenser. De intervjuer som 

ägde rum i universitetets grupprum menar vi påverkade samtalsklimatet på så sätt att 

informanterna uppfattades som mindre bekväma, vilket kan ha inverkat på deras sätt att 

förhålla sig till och svara på våra frågor. Deras obekvämhet kan ha varit en följd av att de 

befann sig på vår mark. Detta kan ställas i kontrast till de intervjuer som ägde rum på 
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informanternas arbetsplatser. Där upplevde vi att informanterna var de som innehade makten, 

vilket blev tydligt särskilt vid en intervju med en informant som var ledamot. Under intervjun 

var det påtagligt hur han fastställde ramarna för vad vi skulle tala om och oavsett hur vi 

ställde frågorna valde han att svara på det som var inom ett ”säkert” och bekant område. Det 

kan finnas en poäng i att denna informant är just ledamot, eftersom hans sätt att tala kan ha 

begränsats av en politisk agenda. Han talade ofta i termer av socialnämnden för barn och 

ungas lagmässiga ansvar istället för att beskriva situationen utifrån hur han tyckte den borde 

vara eller i vilken del den eventuellt brast. Att beakta val av plats noggrannare och välja en 

mer neutral plats för intervjuer är något vi tar med oss som en viktig reflektion. 

 

Andra reflektioner vi gör knutet till vårt val av metod handlar om effekter som inte är lika 

lätta att påverka som val av plats. Vi menar här de identitetsmarkörer som vi redogjorde för i 

metodkapitlet och som eventuellt kan medverka till forskareffekter. Här vill vi främst betona 

hur faktorer som ålder och kunskapsnivå kan ha påverkat våra intervjuer, men som i fallet 

med val av plats kan denna effekt ha varit åt motsatt håll än vi inledningsvis reflekterade över. 

I förhållande till alla våra informanter har vi varit yngre samt haft en jämförelsevis lägre 

kunskapsnivå om ämnet än de vi har intervjuat. Detta kan i vår mening ha bidragit till att 

informanterna har känt ett övertag i relation till oss, vilket har varit positivt i den bemärkelsen 

att de oftast varit öppna i samtalet men vilket även kan ha bidragit till att informanterna haft 

makten att styra över samtalen. 

 

Som vi redogjort för tidigare behövde informanterna förhålla sig faktorer som ett laddat och 

uppmärksammat ämne, ekonomiska begränsningar, risken att uttala sig fördomsfullt eller på 

ett sätt som uttrycker ansvarstagande. Att ha dessa komponenter att ständigt förhålla sig till 

upplever vi även det kan ha påverkat intervjuerna. 

 

 

6.3 Implikationer för framtida forskning och socialt arbete 

 

Vi redogjorde inledningsvis i avsnittet om tidigare forskning hur det verkar råda en 

kunskapslucka kring ämnet barn till tiggare eftersom ingen har förenat forskning om barn och 

tiggeri. Denna studie är en ansats till att börja försöka fylla denna lucka i kunskapen. Vi anser 

att framtida forskning behöver fortsätta i detta spår och utveckla området genom att 

exempelvis väva in fler aktörer. Vår studie har använt sig av informanter från den frivilliga 

sektorn samt från socialnämnden för barn och unga. Andra aktörer som vi anser att framtida 

forskning kan inkludera är de som befinner sig mellan ideell och nämnd nivå nämligen 

tjänstemännen hos socialtjänsten. Vad är deras uppfattning kring ansvarstagandet för dessa 

barn? Vad anser de är anledningen till att det råder diskrepans mellan teori och praktik för 

orosanmälningar som hamnar på deras bord? Hur upplever de att barn till tiggare får tillgång 

till rättigheter?  

 

En annan fråga som vi fick flera gånger under skrivandets gång var varför vi valt att inte 

intervjua barnen och deras familjer i vår studie. Vårt fokus för denna studie har varit att 

undersöka föreställningar om gruppen barn till tiggare som förekommer av aktörer i samhället 
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som kommer i kontakt med dessa barn. Av den anledningen har inkludering av barnen och 

deras familjers röster inte lämpat sig just för vårt syfte. Vi anser dock att detta är en mycket 

relevant fråga och något som får ges till framtida forskning att ta itu med. Att inkludera 

barnen och deras familjer och med dem diskutera frågor som rättigheter, föräldraförmåga och 

socialt ansvar skulle förmodligen bidra med väldigt intressant och värdefull kunskap för 

samhället. 

 

För det sociala arbetets fält är det just inom socialtjänsten som vi anser att det största arbetet 

för att avhjälpa problemet med barn till tiggare behöver göras. I vår mening råder det 

oklarheter kring hur orosanmälningar för dessa barn ska hanteras. För att komma tillrätta med 

detta problem anser vi att det krävs tydlighet och riktlinjer kring hur orosanmälningar ska 

bemötas samt vilka insatser som är genomförbara för barn till tiggare som riskerar att fara illa. 

Ett brobyggande arbete med att stärka förtroendet mellan dessa familjer och myndigheter 

behöver även genomföras så att inte socialtjänstens uppfattning att ”de inte vill ha hjälp” 

vidmakthålls och blir ett försvar för att inte agera. 

 

Det finns i nuläget ett nätverk för romska frågor där både aktörer från Stadsmissionen och 

Svenska kyrkan ingår, en verksamhet som vi anser kan vara ett led i att addera värdefull 

kunskap till ämnet barn till tiggare, vilket i sin tur kan få positiva effekter för det sociala 

arbetets praktik. I ett större perspektiv behövs en utveckling av sociala stödverksamheter som 

har en specifik inriktning på barn, något som vi fått höra även är på gång. Eftersom vår studie 

kom att handla om specifikt konstruktionen av de romska tiggarna och deras barn framkom 

det att det fortfarande råder många föreställningar och fördomar kring tradition, levnadssätt 

och kultur om gruppen romer som kritiskt behöver granskas och utmanas istället för att tas för 

givna sanningar. Detta utmanande av fördomar och föreställningar är ett arbete som i vår 

mening är ett ansvar för hela vårt samhälle som stort att ta itu med. 

 

 

6.4 Avslutning 

 

Att studera barn som befinner sig i marginalen menar Qvarsell (2001) är intressant då de ofta 

manar till universell uppmärksamhet och frigörande av resurser. Just varför vi anser att vissa 

barn befinner sig i marginalen och hur de villkor och den kultur som urskiljer dem och 

placerar dem i marginalen ser ut är något hon vidare tar upp som relevant. Avslutningsvis drar 

hon slutledningen att åtgärder som ska ge stöd åt utsatta barn ändå ofta missar sitt syfte. Det 

som Qvarsell beskriver anser vi har stora likheter med vår studie som helhet. Barn till tiggare 

har varit ett egenartat uppsatsämne av flera orsaker. Vi har noterat att ämnet har varit 

värdeladdat att tala om och svårt att få grepp om eftersom omfattningen av problembilden 

verkar ha ökat i takt med att vi har skrivit uppsatsen. Dessutom har samhället och medias 

intresse kring dessa barn och deras familjer blivit alltmer uppmärksammat medan vi har 

skrivit uppsatsen. Nu är frågan om tiggarnas sociala situation och vem som bär ansvar för den 

något som är en självklar del av riksdagsvalsdebatterna.  
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I nuläget förefaller flera instanser vars uppgift är att värna om dessa barn stå handfallna utan 

konkreta riktlinjer och åtgärdsprogram och att barn till tiggare därför faller igenom det sociala 

skyddsnätet. När skyddsnätet inte klarar av att hantera frågan blir det en fråga för 

frivilligorganisationer och det civila samhället att lösa. Här träder dock ytterligare 

problematik in i bilden. Hur mycket resurser finns det inom den frivilliga sektorn för att 

hantera denna fråga? Ingår det i deras uppdragsbeskrivning att inkludera barn? För oss i det 

civila samhället, som möter dessa familjer nästan dagligen på gatan, är det oundvikligt att bli 

berörda och samtidigt svårt att påkalla samhällets ansvar, utan det blir en fråga upp till var och 

en att ta ställning till. Även om vår studie har försökt besvara frågor som konkret är kopplade 

till konstruktioner av barn till tiggare, om ansvar och rättigheter, har många intervjuer ändå 

slutligen handlat om större mänskliga frågor än så. För att illustrera det som kvarstår efter vår 

studie och den fråga som lämnar djupast spår i oss använder vi oss av en av våra informanter: 

 

 

Till syvende och sist får man ställa sig frågan vilken typ av samhälle 

vill vi ha? [---] Och när tenderar det att bli mer mänskligt och när 

tenderar det att bli mer omänskligt? […] Och där, den skiljelinjen 

tänker jag är den brottningskamp som vi alla måste ha, men också 

som samhälle. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vilka ska 

inkluderas och vilka ska exkluderas? Och det här med att att alltid… 

Det är alltid en rädsla för det här ”räcker resurserna till alla? Och 

om dom inte räcker, vilka ska hamna utanför?” 
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Bilaga 1 
 
Hej, 
  
Vi är två socionomstudenter vid Uppsala universitet som läser termin 6, då vi skall 
genomföra vårt examensarbete i form av C-uppsats. 
Vi är just nu i starten av arbetet då vi skall få tag i informanter som passar för ämnet 
för vår uppsats. 
Vi är intresserade av att skriva om barn till tiggare som kommer till Uppsala från 
andra EU-länder. Vi vill undersöka hur positionen för dessa barn ser ut i det svenska 
välfärdssamhället. 
Vi vill gärna angripa detta ämne genom att genomföra kvalitativa intervjuer med 
aktörer inom frivilligorganisationer samt med politiker i xxx kommun. 
  
Då ni på olika sätt arbetar inom frivilligorganisationer i xxx kommun/ Då ni är 
ledamöter i socialnämnden för barn och unga i xxx kommun tänker vi oss att ni har 
relevant kunskap om detta ämne. Vi undrar därför om ni skulle kunna tänka er att 
ställa upp på en intervju. 
  
Alla detaljer kring exakt när intervjuerna kommer att genomföras är ännu inte klara, 
men vi har som målsättning att de skall ske mellan 7:e och 25:e april, d.v.s. vecka 
15-17. Vi är dock villiga att vara flexibla kring dessa datum utifrån hur era 
möjligheter ser ut. 
  
Vi tänker oss att vi kommer behöva ungefär fyra intervjupersoner från 
frivilligorganisationer/socialnämden och intervjuerna kommer att vara ca 30 min till 
1 timme långa. 
  
För att vi ska kunna planera vår uppsats behöver vi ha svar om ni kommer kunna 
medverka eller ej. 
Sista dag att svara är därför torsdagen den 13 mars. 
  
Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er! 
  
Med förhoppning om svar, 
  
Ellen ten Siethoff 
Tel: 070 xxxxxxx 
  
Åsa Fränkel 
Tel: 073 xxxxxxx 
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Bilaga 2 
 

Hej NAMN 

  

På DAG är det dags för din intervju. Vi vill börja med att påminna om vilka vi är och varför 

vi genomför vår studie. Vi studerar på socionomprogrammet vid Sociologiska institutionen 

vid Uppsala universitet. Vi ska skriva en C-uppsats på ämnet barn till tiggare som kommer till 

Sverige från andra EU-länder. Syftet är att undersöka hur positionen för dessa barn ser ut i det 

svenska välfärdssamhället. Vi kommer att angripa detta ämne genom att genomföra 

kvalitativa intervjuer med lokalpolitiker samt med aktörer inom frivilligorganisationer. 

  

Vi vill även klargöra några viktiga etiska aspekter inför intervjun. Först och främst vill 

vi betona att din medverkan i studien är helt frivillig och att du har rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande. Vi vill även understryka att dina personuppgifter kommer att ges 

största möjliga konfidentialitet och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Intervjun kommer att spelas in och inspelningen kommer att raderas efter 

användandet. Slutligen vill vi framhålla att informationen som du lämnar ut inte kommer att 

användas i något annat syfte än det tilltänkta. När uppsatsen är godkänd kommer den att 

finnas tillgänglig på Internet. Du som medverkar i studien kan, om du vill, få uppsatsen 

skickad till dig per e-post. 

  

Här följer information om vår handledare: 

Fredrik Palm, universitetslektor 

E-post: fredrik.palm@xxxx 

Tel: 018-xxxxxxx 

  

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig! 

  

Vänligen, 

  

Åsa Fränkel 

E-post: asa.frankel@xxxxxx 

Tel: 073-xxxxxxx 

  

Ellen ten Siethoff 

E-post: ellen.ten-siethoff@xxxx 

Tel: 070-xxxxxxx 
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Bilaga 3 

 
Semistrukturerad intervjuguide 
 

1. Kön, namn. 
 

2. Vilken aktör representerar du? 
 

3. Vad är din roll i verksamheten? 
 

4. Hur har ni kommit i kontakt med frågan om tiggarna och barnen till tiggarna? 
 

5. Hur ser ni på den mediala bilden av människor som tigger?  
 

6. Vem är det som tigger? 
 

7. Vad är anledningen till att människor tigger anser ni? 
 

8. Hur ser ni på företeelsen med barn till tiggare? (socialt problem?) 
 

9. Hur arbetar ni med barn till tiggare? 
  

10. Använder ni er av barnkonventionen i ert arbete?  
- Om inte, varför? 
- Om ja, hur arbetar ni efter den? 

 
11. Anser ni att samhället bör göra något för barn till tiggare?  

- Vad bör i så fall samhället göra?  
- Vilka aktörer är det som kan/bör göra något för barn till tiggare? 

   
 12. Vad anser du att samhället gör idag för barn till tiggare? 
  
 13. Anser du att det finns barn som lever i Sverige utan socialt skydd? 

- I så fall, anser du att det är förenligt med Sveriges starka 
barnperspektiv? 

 
14. Anser du att barn till tiggare bör omfattas av den svenska välfärden genom 
utökad lagstiftning? 
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Bilaga 4 
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