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Abstract 
Begging has engaged many people in Sweden in recent years and the debate has been intense, 

not least in media. When relatively wealthy people in the welfare state Sweden meet beggars, 

ethical issues arise. Poverty comes close and becomes more apparent. This paper tries to 

provide guidance on how each person as an individual could approach various ethical issues 

that begging gives rise to. The starting point is the potential donor's and not the ethical issues 

that the beggar wrestles with. The essence of the essay is whether to give money to beggars or 

not and whether the begging should be banned or not. To highlight the issues, a number of 

articles have been analyzed that can be considered representative of the debate in Sweden. 

There are opinion makers in Sweden who argue for a begging bid and who consider that they 

should not give money to beggars and there are those who believe that a ban is unreasonable 

and emphasizes the begging as a symptom of a poverty problem that is not solved by 

prohibition legislation. The different arguments of these opinion makers are compared and 

analyzed based on a theological perspective where texts from two theologians, one 

philosopher and a narrative text from the gospels form the starting point.  The theologians / 

philosophers whose ethical approach the essay presents are chosen based on the fact that their 

thinking is close and has a strong bearing on the essay's question. In his research, Peter Singer 

has raised poverty alleviation as his main theme, which concerns the issue about begging 

whose reason is just poverty. He is not a theologian but, in my opinion, enriches the 

theological perspective. K E Lögstrup is a theologian and, through his ethical theory of the 

absolute requirement, he can provide an interesting theological perspective on the issue of 

begging. I will also use narrative text from the Gospel of Luke to highlight the begging issue. 

Luke's gospel is the book of the New Testament, which most frequently addresses the issue of 

poverty and the obligations of the rich. Finally, Gustavo Gutiérrez will be treated as 

representative of liberation theology. The begging issue is much about the power perspective 

and there the liberation theology has been central in showing that the way we describe reality 

always assumes a specific context that contains a variety of values that are often assumed to 

be universal. Simply an analysis of the power perspective needs to be done to make an essay 

about begging relevant and Gutierrez has a lot to contribute. 

       In this essay I have argued that you do not have a duty to give to all beggars. It is 

reasonable to make an assessment where the gift is most useful. There may be other purposes 

where poverty is more acute or apparent and that better needs my gift. It is also reasonable to 

make an assessment if the beggar is used for criminal activities such as trafficking or 
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prostitution. There are no simple rules for how this should be done, but I mean that it is 

unethical to give to beggars completely arbitrarily before creating a relationship in order to 

make a assessment of the individual beggar's situation. That relationship can be created with a 

few who may be begging in one's neighborhood.  

       At the same time, there is the absolute requirement to take care of our fellow man, who 

Lögstrup has developed. Over our principles rests an untold, silent requirement that we can 

not bargain with. The requirement is radical but can not be converted into a universal rule. It 

might be about giving or not giving money or doing something radically different or not 

doing anything at all. Every meeting with a beggar is a unique situation that must be judged 

by the individual at the moment. The requirement calls for listening to God's voice aimed at 

love and care about the person I meet. 

 

Nyckelord: tiggeri, tiggeriförbud, Peter Singer, befrielseteologi, Gutiérrez, Lukasevangeliet 
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Kapitel 1. Inledning 

Tiggeri i Sverige har engagerat många människor det senaste decenniet. Tiggarna har blivit 

fler och de har även blivit mer synliga i vårt offentliga rum. Fattigdomen har kommit nära och 

detta aktualiserar ett flertal etiska frågeställningar.  

       Många människor med romsk bakgrund har kommit till Sverige och deras sätt att försörja 

sig har till största delen varit genom tiggeri. Sveriges medlemskap i EU har öppnat våra 

gränser för övriga medlemsstater och den fria rörligheten har medfört att fattiga människor 

från framför allt Rumänien och Bulgarien söker sin försörjning utanför landets gränser.  

       På senare tid har debatten främst handlat om tiggeri ska förbjudas eller ej. Moderata 

Samlingspartiet har föreslagit tiggeriförbud för hela Sverige och Vellinge kommun har redan 

tagit ett sådant beslut som dock upphävts i två rättsliga instanser.  

Frågan är om det finns rimliga argument som talar för att tiggeri borde förbjudas? En annan 

fråga är om man ska ge pengar till tiggare? 

       Min egen förförståelse är att tiggeri inte bör förbjudas eftersom ett sådant beslut riktar sig 

mot en redan utsatt grupp som inte ser några alternativ till försörjning än just tiggeri. Ett 

förbud skulle vara som att ”slå” på den som ligger. Jag ger dock sällan själv pengar till 

tiggare. Delvis för att jag slutat använda kontanter och delvis för att jag upplever relationen 

givare-mottagare som problematisk, en maktstruktur som gör mig illa till mods. Uppgifter om 

att tiggeri organiseras av kriminella nätverk har även gjort mig osäker att ge pengar 

överhuvudtaget. Varje gång jag möter tiggare så brottas jag med dessa frågor. Min 

förhoppning är att detta studium ska hjälpa mig att komma fram till en mer genomtänkt 

hållning i frågan om tiggeri. 

 

1.1. Syfte och mål 
Huvudsyftet med uppsatsen är att pröva de argument som förs fram i tiggerifrågan och se på 

vilket sätt en teologisk reflektion kan bidra till debatten. De uppfattningar som förts fram i 

dagspressen får representeras av fem starka opinionsbildare i Sverige. Deras argument och 

utgångspunkter får konfronteras med tre framstående etiker inom området samt med narrativ 

text från evangelierna. Syftet är att jämföra olika argument och etiska överväganden och 

pröva deras utgångspunkt och relevans för tiggerifrågan. Målet är att komma fram till ett 

hållbart ställningstagande i frågan om tiggeri som är både genomtänkt och rimligt. 
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1.2. Frågeställning 
Ska man ge pengar till tiggare? Ska man förbjuda tiggeri i Sverige? Det är uppsatsens 

övergripande frågeställningar. Uppsatsen försöker svara på dessa frågor genom att jämföra 

olika argument i den mediala debatten utifrån ett etiskt och teologiskt perspektiv. Vad säger 

exempelvis Lukasevangeliet om tiggeri och på vilket sätt kan tre etiker bidra till frågan om 

vår syn på tiggeri.  

 

1.3. Avgränsning och definitioner 
Den form av tiggeri som ska behandlas i uppsatsen är de EU-medborgare som väljer att 

komma till Sverige för att försörja sig genom tiggeri på gator och torg samt i allmänna 

färdmedel som exempelvis tunnelbanan. Idag sitter det en tiggare utanför nästan varje 

livsmedelsbutik, åtminstone i storstäderna, och det är en relativt ny företeelse. Det finns annan 

form av tiggeri som exempelvis ideella organisationers uppmaning att skänka pengar till 

välgörande ändamål. Denna sorts tiggeri har även blivit mer påtagligt på senare tid då säljare 

som arbetar på uppdrag för dessa organisationer går omkring på gator och torg och 

approcherar den enskilde individen med en uppmaning att bidra med en gåva alternativt bli 

medlem. Vi har kollekten i kyrkan som är en tydlig form av tiggeri. Vi har stora TV-galor för 

olika ändamål där människor uppmanas att bidra ekonomiskt. Man skulle även kunna 

argumentera för att ansökan om att motta exempelvis stipendier eller bidrag är en form av 

tiggeri. 

       I denna uppsats definieras tiggeri som något en enskild människa gör pga. fattigdom och 

utsatthet. Det är inte ett ”jobb” som utförs på uppdrag av någon annan. Det är för eget bruk 

vars syfte helt enkelt är att tigga ihop pengar till mat och husrum samt att försörja egen familj 

som ofta befinner sig i tiggarens ursprungliga hemland. Det finns förstås en mängd så kallade 

”svenska” tiggare som också ryms inom uppsatsens definition men denna uppsats avser att 

främst behandla det tiggeri som utförs av EU-migranter. Innebär det att frågan om misstänkt 

människohandel inte behandlas i denna uppsats? Det finns undersökningar samt även domar 

som visar att tiggeri använts som täckmantel för människohandel. Den problematiken 

kommer att vara en del av uppsatsen men då kommer det inte att definieras som tiggeri utan 

som kriminalitet. Om uppsatsens frågeställning ska kunna belysas på ett genomgripande sätt 

så är det min uppfattning att frågan om kriminalitet i form av exempelvis koppleri och 
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prostitution måste vara en del av reflektionen. 

 

1.4. Forskningsgenomgång 

Den forskning som finns om tiggeri i Sverige har haft som fokus att försöka få fram mer fakta 

om hur tiggeri ser ut, vilka som tigger och skälen till att människor tigger. Polisen, The 

Rockwool Foundation och Stadsmissionen har alla bidragit med kunskap. Det finns även mer 

populärvetenskapliga undersökningar som exempelvis Stanislav Emirovs bok Varför tigger 

Romer som ser som sin uppgift att berätta ”sanningen” om tiggeri. En av orsakerna till att 

dessa undersökningar ofta möts med skepsis är att de romska tiggarna är en sluten etnisk 

grupp som ogärna öppnar sig för vetenskapliga undersökningar. Misstron är stor och lämnade 

uppgifter kan ofta ifrågasättas. 

       Det finns även en del vetenskapliga uppsatser i ämnet som skrivits utifrån sociologiska 

och kulturgeografiska perspektiv etc. Ett exempel är en diskursanalys av artiklar från DN 

mellan 1998-2013 där författaren kommer fram till att man kan utläsa två rådande diskurser ur 

materialet. De kännetecknas av empati alternativt fördömande av tiggarna som grupp och att 

det skett en förskjutning mot en mer negativ syn under undersökt tidsperiod (Alic 2014). 

       Sofia Ekfäldt och Thomas Nyman har studerat uppfattningar om tiggeri utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. De vill visa att tiggeri inte är ett socialt problem i sig utan 

en social konstruktion. Det är framför allt dagspressen som aktivt bidrar till detta ”bygge”. På 

detta sätt skapas ”sanningen” om tiggeri som ett socialt problem som få ifrågasätter (Ekfäldt 

& Nyman 2015; Rautatammi 2014). 

       Det har även utförts intervjuer av svenska medborgare om hur de upplever tiggeri som 

visar på svenskarnas ovana att möta fattigdom och de moraliska överväganden som detta 

medför samt den skepsis som finns gentemot de romska emigranterna (Hansson 2014; 

Gustafsson & Jonsson 2015). 

       Jag har inte funnit någon som försökt analysera tiggeri utifrån ett teologiskt perspektiv 

och inte heller någon som använt hermeneutiken som metod vilket gör att denna uppsats 

förhoppningsvis kan bidra med en ny ansats i ämnet. 

 

1.5. Material 
För den övergripande beskrivningen av tiggeri i Sverige har ett antal rapporter använts som 

exempelvis The Rockwool Foundations rapport från 2015 som beskriver tiggeri i Oslo, 

Stockholm och Köpenhamn, Polismyndighetens rapport från 2015 som ger en nationell 
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lägesbild av tiggeri i Sverige samt Stadsmissionens rapport från 2014 vars fokus är 

hemlösheten i Sverige. Dessa rapporter är de enda försök som gjorts att på ett systematiskt 

sätt ge en bild av tiggeri i Sverige. 

       Artikelmaterialet är hämtat från ledarsidor och debattsidor i svensk dagspress. För att få 

en bild av debattklimatet i Sverige kring frågan om tiggeri så har fem opinionsbildare valts. 

De utvalda är Göran Greider (chefsredaktör på Dalademokraten), Ann Heberlein (etiker, 

författare), Alice Teodorescu (ledarskribent på Göteborgsposten), Hans Swärd (professor i 

Socialt arbete på Lunds universitet) och Börje Bergfeldt (ordförande, Hjärta – troende 

socialdemokrater i Stockholm). De har olika åsikter om tiggeri ska förbjudas eller ej och drar 

olika etiska slutsatser. De har även varit tydliga i sina ställningstaganden. De har valts utifrån 

att de har en stark röst i debatten, de utgörs av både män och kvinnor. Två är journalister, två 

är forskare och Bergfeldt är en representant från folkrörelserna. Det finns därmed en spridning 

utifrån genus och yrkesmässig utgångspunkt. Målet är att ge en så mångfacetterad bild av 

tiggeridebatten som möjligt.  

       De teologer/filosofer vars etiska grundsyn uppsatsen presenterar har valts utifrån att deras 

tänkande ligger nära och har en stark bäring på uppsatsens frågeställning. Peter Singer har i 

sin forskning tagit upp fattigdomsbekämpning som sitt huvudtema vilket berör frågan 

om tiggeri eftersom dess orsak är just fattigdom. Han är inte teolog men kan enligt min 

mening berika det teologiska perspektivet. K E Lögstrup är teolog och genom sin etiska teori 

om det absoluta kravet kan han tillföra ett intressant teologiskt perspektiv på frågan om 

tiggeri.  Jag kommer även använda mig av narrativ text från Lukasevangeliet för att belysa 

tiggerifrågan. Lukasevangeliet är den bok i Nya Testamentet som mest frekvent behandlar 

frågan om fattigdom och de rikas skyldigheter. Slutligen kommer Gustavo Gutiérrez som 

representant för befrielseteologin behandlas. Tiggerifrågan handlar mycket om 

maktperspektiv och där har befrielseteologin varit central för att visa på att det sätt vi 

beskriver verkligheten alltid utgår från en specifik kontext som innehåller en mängd 

värderingar som ofta förutsätts vara universella. Det behövs helt enkelt en analys av 

maktperspektiv för att göra en uppsats om tiggeri relevant och där har Gutierrez mycket att 

bidra med. 
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1.6. Uppsatsens disposition 
Uppsatsen disponeras som följer: 

 

• I kapitel 3 presenteras fakta om tiggeri i Sverige utifrån olika forskningsrapporter. 

Detta ger en bakgrundsbild till tiggeri i Sverige. 

• I kapitel 4 analyseras tidningsartiklar från fem opinionsbildare som behandlar tiggeri i 

Sverige. Deras ställningstagande presenteras och analyseras utifrån olika etiska 

perspektiv. 

• I kapitel 5 tar jag hjälp av en filosof, två teologer och narrativ text från evangelierna 

för en teologisk reflektion över tiggeri i Sverige samt föreslagna lösningar. 

• I kapitel 6 följer slutligen en resultatdel där analysen sammanfattas och de viktigaste 

delarna av den teologiska reflektionen lyfts fram.  
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Kapitel 2. Teori och Metod 
Vilken är den mest lämpliga metoden för denna uppsats? 

Om man tar hänsyn till uppsatsens ämne och ambition så skulle ett antal kvalitativa 

teorier/metoder vara möjliga. Grundad teori skulle kunna vara ett alternativ. Den utgår ofta 

från intervjumaterial som man sedan kategoriserar för att hitta ”etiketter” och kategorier som 

representerar innehållet i materialet, en metod som söker sig mot intervjuns kärna 

(Hartman:291-295). Grundad teori skulle kunna fungera som metod om uppsatsen hade 

grundat sig på intervjuer av tiggare alternativt svenskars uppfattning om tiggeri men det gör 

den inte. Metoden för denna uppsats är textanalys som tolkas utifrån ett etiskt och teologiskt 

perspektiv. Målet är inte deskriptivt utan reflexivt. Det gör att grundad teori valts bort.  

       Man kan också tänka sig kritisk teori som metod. Den försöker analysera de strukturer 

och ”dolda agendor” som ligger bakom vår sociala verklighet. Det finns på något sätt en vilja 

att avslöja samhällets maktstruktur etc.(Alvesson & Sköldberg:238-239). Denna teori anser 

jag ska vara en del av den teologiska reflektionen och något värdefullt att ha med i uppsatsen 

men den tolkande ansatsen är ändå det som är det övergripande målet. 

       Den metod jag finner mest lämplig för uppsatsens ändamål och därför har valt är 

hermeneutiken. Hermeneutik innebär att tänka cirkulärt istället för linjärt, att hela tiden se 

detaljerna och sedan relatera dessa till en större helhet och se hur det påverkar min 

övergripande helhetssyn och hur det i sin tur påverkar min syn på detaljerna. Det blir en 

cirkulär process (Alvesson & Sköldberg:195-197).  

       Om jag översätter detta till min uppsats så är min ambition att analysera argumentationen 

runt tiggeri i Sverige. Argumenten utgör de olika delarna och de relateras till en större helhet 

som är etiska principer, människosyn, gudssyn mm. samt till min egen förförståelse. Det blir 

till en cirkulär process som påverkar varandra. Den övergripande helheten är tiggeri och dess 

verklighet. Analysen går från det konkreta till det mer abstrakta och sedan åter till det 

konkreta (Alvesson & Sköldberg:197). Uppsatsen ska därmed kännetecknas av en dialog där 

helheten och delarna för en form av ”samtal” med varandra. Slutsatsen är vad som kan 

”skakas” ut av denna cirkulära process när dialogen på något sätt stillnat, att utifrån dialogen 

se essensen av den cirkulära processen och lyfta fram dess resultat. 

       Det finns grundläggande värderingar i all forskning och det är viktigt att vara medveten 

om dessa och lyfta fram vad det innebär för forskningens metod och resultat. Att inte blunda 

för subjektets roll i forskningen. Enligt Gadamer, en av hermeneutikens främsta 

representanter, så förstår vi och tolkar vi en text endast i relation till vår egen situation 
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(Molander:172). 

       I min uppsats är den grundläggande värderingen att tiggeri är något dåligt. Den 

värderingen är grundad på min människosyn. Jag ser människan som en skapande varelse som 

mår bäst av meningsfulla uppgifter där hon får använda hela sin förmåga både vad gäller 

kropp och intellekt så kan man på goda grunder hävda att tiggeri inte svarar upp mot detta. 

Man kan hävda att tiggeri inte är en önskvärd sysselsättning för en människa eftersom hon 

inte kan utveckla sina förmågor. Detta förutsätter dock att tiggeri inte är valt utifrån 

exempelvis religiösa motiv. Buddistiska munkar tigger men det ses som en naturlig del av 

samhället och de möts med stor respekt. De har en form av kollektiv uppgift att förbättra 

karma för samhället i stort. Här är tiggeri något självvalt och kan snarare ses som en 

konsekvens av deras viktiga uppgift och inte som en följd av extrem utsatthet. Min 

avgränsning visar att det är de utsattas tiggeri vars orsak är fattigdom och utsatthet som denna 

uppsats vill analysera. 

       Uppsatsen har till uppgift att analysera väldigt olika typer av textmaterial vilket innebär 

artiklar men även narrativ text i Lukasevangeliet. 

       Metoden för uppsatsen är en kvalitativ analys. Till grund för analysen ligger ett antal 

artiklar som tolkas textkritiskt i ett försök att hitta respektive opinionsbildares olika argument 

för hur man ska förhålla sig till tiggeri i Sverige.	  För att få fram relevant artikelmaterial har 

jag via sökmotorer på nätet letat fram artiklar som har tiggeri som huvudtema och som 

skrivits de senaste 2-3 åren. Kriteriet har varit att de ska vara aktuella och distinkta till sitt 

innehåll. Jag har valt bort artiklar som inte bidrar med något nytt dvs endast är upprepningar 

av tidigare argument och/eller som inte har tiggeri som huvudfråga.  

De olika etikernas texter har analyserats med målet att hitta essensen av deras etiska 

ställningstagande och sedan relatera det till uppsatsens frågeställning.  

Lukasevangeliets narrativa text har analyserats utifrån en historisk-kritisk metod med syfte att 

lyfta fram Lukasevangeliets övergripande syn på relationen mellan rik och fattig. 

       Uppsatsen har även en kvantitativ del. Den består i att söka efter kvantitativ kunskap om 

tiggeri i Sverige, hur många tigger, hur ser deras bakgrund ut etc. Det är klart kvantitativa 

fakta.  Målet med uppsatsen är dock sedan att relatera dessa kvantifierbara fakta till den 

hermeneutiska processen. Se på olika värdegrunder, etiska perspektiv och slutligen lyfta 

analysen till en teologisk nivå.  
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Kapitel 3. 

Fakta om tiggeri i Sverige 
I Danmark är tiggeri förbjudet sedan sommaren 2017. I Norge har man inte tagit något 

nationellt beslut utan låter respektive kommun bestämma i frågan och endast ett fåtal 

kommuner har förbjudit tiggeri. I Sverige är frågan aktuell men inget beslut har tagits i 

frågan. Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår ett förbud. Socialdemokraterna har 

föreslagit begränsningar om var man ska få tigga men har inget förslag på ett generellt förbud. 

Det finns mycket starka åsikter om tiggeri i Sverige men det har gjorts få ingående studier i 

ämnet. Den mest omfattande är Rockwool fondens studie av tiggeri i Köpenhamn, Oslo och 

Stockholm. Den grundar sig på 1 269 intervjuer enligt RDS metoden (Respondent Driven 

Sampling) som används som metod för att studera ”svårfångade” grupper där det kan finnas 

misstankar om att de vill överdriva sina svar för att uppnå högre mål, exempelvis att tiggare 

skulle överdriva sin fattigdom för att väcka större empati (Rockwool:12-13). De har även 

utfört 50 djupintervjuer i Rumänien för att få en så fullständig bild som möjligt av 

emigranternas situation (Rockwool:14). Förutom denna rapport grundar sig uppsatsen även på 

polisens rapport från 2015, Nationell lägesbild, Stadsmissionens rapport från 2014 samt ett 

antal böcker i ämnet. 

       Det finns ca 4700 EU-migranter i Sverige varav ca 100 är barn. De som kommer hit kan 

stanna i tre månader utan krav på egen försörjning. De omfattas inte av det sociala 

skyddsnätet som gäller i Sverige annat än exempelvis akut sjukvård. De tiggande EU-

migranterna kommer nästan uteslutande från Rumänien och Bulgarien.  De bor i tält, kojor, 

husvagnar, bilar och på gatan. Frivilliga organisationer, vissa kommuner och församlingar har 

erbjudit bättre boende men det gäller bara en liten andel av alla tiggande EU-migranter 

(Polisen:12).  Sedan Rumänien gick med i EU 2007 så har många rumäner och då främst de 

med romsk bakgrund sökt sig ut i Europa för att tjäna sitt levebröd. Romer är den mest 

diskriminerade och marginaliserade gruppen i Europa med en lång historia av slaveri och 

förföljelse. De har en stark etnisk identitet och håller ihop i vad vi skulle kalla för storfamiljer 

(Polisen:7-12, Rockwool:11). De flesta kommer till Sverige via reguljära bussförbindelser och 

de reser familjevis eller i större grupper som är släkt med varandra. Ofta lånar de till 

bussbiljetten vilket kostar ca 135 euro som sedan ska betalas av (Rockwool:77-78).  Debatten 

i Sverige har ofta handlat om att tiggeri är organiserat. Det begreppet behöver klargöras. 

Tiggeri är i allra högsta grad organiserat i den meningen att storfamiljer, släkter ofta 
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organiserar resan till Sverige och även boendet och sin tiggeriverksamhet. Det betyder inte att 

tiggeri är organiserat i betydelsen att det rör sig om människohandel där människor utnyttjas i 

kriminella syften.  

       Stockholm utmärker sig genom att andelen kvinnor och män är ungefär lika stor. Det är 

ovanligt att barn följer med. Utbildningsnivån är extremt låg.  Tiggarna har i snitt gått 3,6 år i 

skolan och 72 % av de som kommer till Sverige är analfabeter. De flesta som tigger på våra 

gator har inte haft ett vanligt jobb (Rockwool:24-27). De som kommer till Stockholm är de 

romer med de mest ogynnsamma förhållanden. De kommer oftast från sydöstra Rumänien 

från provinserna Tulcea, Neamt och Iasi. I deras hemländer har de en bostadssituation där det 

bor i snitt 3,8 personer i varje rum. Det saknas ofta vattenklosett och dusch.  Sedan 

Ceausescus fall 1989 så har romernas situation förvärrats i Rumänien och finanskrisen 

knäckte många familjers möjlighet att försörja sig (Rockwool:34-37) 

       Ju sämre förhållanden i hemlandet ju troligare är det att man tigger när man kommer till 

Sverige. De flesta tiggare kombinerar detta med att samla pantflaskor och burkar. Den totala 

förtjänsten ligger på ca 14,5 euro per dag (Rockwool:67). Där ligger polisens rapport något 

högre på 30-500 kr/dag men Rockwwol rapporten grunder sig på ett bättre underlag så 

polisens rapport är nog något optimistisk (Polisen:12). Oavsett nivå så kan den jämföras med 

lagstadgad minimilön i Rumänien som ligger på 217 euro i månaden. Det finns med andra ord 

ett starkt incitament att resa till Sverige och tigga. 93 % av de som kommer till Stockholm 

sover utomhus vilket är en högre siffra än i övriga Skandinavien. Detta trots att det arbetas 

intensivt i många frivilliga organisationer att hjälpa människor i akut hemlöshet 

(Stadsmissionen:15-16).  Ca 1/3 har fått sina ägodelar stulna och en del utsätts för att folk 

stjäl det som de tiggt ihop. Många har fått vätskor som öl hällda på sig när de sover i 

stadsmiljö och många blir störda i sin nattsöm av polisen, säkerhetsvakter eller andra 

människor som tycker att de stör deras närmiljö (Rockwool:89).  

       När EU-migranter blir utsatta för brott är det ytterst ovanligt att de anmäls till polisen. 

Många som kommer hit som par har barn kvar hemma i Rumänien som tas om hand av mor- 

och farföräldrar. Dessa tiggare skickar ofta hem pengar till sina släktingar i sina hemländer 

vilket i snitt ligger på ca 80 euro i månaden (Rockwool:109-112). 39 % av alla tiggare har fler 

än två barn. Pengarna används ofta till barnens utbildning eftersom en av orsakerna till den 

låga utbildningsnivån är att föräldrarna inte har råd med pennor, papper, kläder och skor etc. 

som behövs för att kunna gå i skolan (Rockwool:115-116).  

Både Rockwools rapport och Polisen är överens om att de flesta som kommer till Sverige inte 

har kriminella syften utan ser tiggeri som ett sätt att överleva och tjäna pengar.  
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De brott som rapporteras handlar främst om snatteri, fickstölder, ofredande, bedrägeri och 

nedskräpning (Polisen:3, 18-19)). Viss form av organiserad brottslighet förekommer dock 

som exempelvis utpressning, narkotikahandel och prostitution. Enligt dessa rapporter finns 

inga belägg för att tiggeri är organiserat i kriminella nätverk även fast det finns exempel på att 

man försöker sälja tiggarplatser. Dessa ”försäljare” har varit okända för tiggarna men har 

genom hot om våld på det sättet försökt hyra ut tiggarplatser (Polisen:3, Rockwool:81-82). 

Några har också blivit utsatta för tvång då de inte kunnat betala tillbaka lånet för resan till 

Sverige. Man har tagit deras pass och ID-handlingar som inte ges tillbaka förrän skulden har 

betalats (Polisen:15). Även andra undersökningar har kommit till samma slutsats att man inte 

kan se någon generell koppling mellan tiggeri och människohandel (Brentlin & Israelson:50). 

De flesta som kommit till Sverige verkar ha rimliga förväntningar av vad de ska kunna tjäna 

och har inte lurats hit av kriminella gäng. Det finns inte heller någon anledning att tvivla på 

att kriminella aktiviteter förekommer inom den grupp EU-migranter som kommer till Sverige. 

Det som rapporterats gäller droghandel, stöld av koppar, människohandel, snatteri, fickstölder 

(Rockwool:64). 

       Intressant är att ca 90 % av de intervjuade EU-migranterna skulle föredra ett jobb framför 

att tigga och över 50 % av de som tiggde upplevde situationen som genant (Rockwool:60-61). 

Sammanfattningsvis kan man säga att de EU-migranter som kommer till Sverige till 

övervägande delen har romsk bakgrund. De lever i extrem fattigdom i sina hemländer och 

kommer hit för att tjäna ihop pengar till sig själva och sina barn och släktingar som bor kvar i 

sina hemländer. De håller ihop familjevis och har starka etniska band. Förtjänsten är liten men 

ändå större än om det skulle arbeta för minimilön i sitt hemland. Den övergripande bilden är 

att även fast det förekommer kriminalitet i dessa grupper så är den begränsad och det gäller 

särskilt de människor som just tigger för sin försörjning (Rockwool:66). 

Det finns undersökningar på senare tid som motsäger den bild som ges i Rockwool rapporten. 

TV programmet ”Uppdrag Granskning” från 27 september 2017 tar upp tiggeri i Bergen i 

Norge. Ett TV team har med dold kamera följt tiggarna i Bergen under en längre tid. I detta 

reportage visas att tiggeri är en täckmantel för en omfattande narkotikahandel och 

prostitution. Några få personer utnyttjar framför allt yngre kvinnor för att tjäna pengar. Det 

visar sig vara stora summor som slussas till Rumänien där lyxiga villor byggs upp och där 

huvudmännen lever i överflöd. Det utnyttjade kvinnorna bevakas och är inte villiga att berätta 

om sin situation eller söka hjälp. Programmet betonar att denna verklighet inte gäller alla 

tiggare. Det programmet tar upp gäller ett specifikt nätverk som opererar i hela Europa och 

där tiggeri är en ren täckmantel för kriminalitet.  
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Bilden av tiggeri med andra ord är något tveeggad. Genomgripande undersökningar som 

exempelvis Rockwool rapporten visar på en högst begränsad kriminalitet bland tiggande 

romer och där tiggeri är ett sätt att försörja sig själva och sin familj. Sedan finns en annan 

verklighet förmedlad av polisen och undersökande journalister.  Slutsatsen blir att det 

förekommer organiserad brottslighet bland tiggande EU-migranter där människor utnyttjas 

och där tiggeri bara är en täckmantel men att det givetvis inte gäller alla tiggare. Det kanske 

inte är så märkligt. Fattiga människor är ofta de mest sårbara för exploatering och 

människohandel vilket egentligen bara förstärker bilden av deras utsatthet.  

Denna fråga är dock central för hur tiggeridebatten har sett ut vilket vi ska se i kommande 

kapitel. Åsikterna som presenteras under respektive opinionsbildare är deras egen och har 

framfört i olika artiklar. Jag har valt att presentera dem i bokstavsordning. 
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Kapitel 4. 

Åsikter från fem opinionsbildare i Sverige 
 

4.1   Börje Bergfeldt (Styrelsen för Hjärta-Socialdemokrater 

för tro och solidaritet i Stockholm) 
”Lösningen kan bara vara politisk, inte juridisk och polisiär. Vi behöver hitta lösningar, inte 

förbud.”(Bergfeldt: 2017b) 

       Förbud mot tiggeri är fel väg att gå. Det stigmatiserar tiggaren som redan är utsatt. 

Problemet är fattigdom och inte de fattiga. Problemet med tiggeri bottnar ofta i att ”de rika” 

vill slippa se människor tigga. Det svenska samhället vars självbild är att alla människor har 

sina basala behov tillgodosedda får sig en knäck. Att vilja förbjuda tiggeri är att visa förakt 

för svaghet. Dessutom har, enligt Bergfeldt, inte tiggeriförbudet i Danmark lett till färre 

tiggare (Bergfeldt:2017a). 

       Alla länder i Europa borde ta ansvar för fattigdomsfrågan. Det är ingen nationell fråga. 

Fokus ska ligga på att lösa fattigdomsfrågan, inte att få bort tiggeri bara för att svenska 

medborgare ofta upplever det som obehagligt. Man ska lösa problemen, inte symptomen. 

Bergfeldt argumenterar för att den mänskliga värdigheten är viktigare än de olägenheter som 

tiggeri skapar som exempelvis att läger sätts upp på privat mark (Bergfeldt:2017b). 

Bergfeldt förordar en politisk lösning i tiggarnas hemländer. Man ska arbeta inom EU för att 

fattigdomsbekämpning ska vara en prioriterad fråga. Eftersom de politiska lösningarna i 

hemländerna är långa processer så ska de tiggare som är i Sverige erbjudas hjälp med 

härbärgen även fast inte EU-reglerna stipulerar det som krav. Det är ovärdigt att låta 

människor sova utomhus och i undermåliga bostäder och därför måste tillfälliga natthärbärgen 

byggas för denna grupp. Staten ska även erbjuda utbildning om tiggarnas fri och rättigheter i 

sina hemländer för att på detta sätt stärka denna grupp (Bergfeldt:2017c). 

 

       Bergfeldts slutsats är att vi har en plikt att hjälpa tiggarna i Sverige med deras 

grundläggande behov och att ett förbud är ett ovärdigt beslut. 
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4.2  Göran Greider (chefredaktör för Dalademokraten) 

”En tiggare skadar ingen, utom möjligen de förbipasserandes själsfrid. Men det är nog inte så 

dumt att de som har det bra inte riktigt kommer undan åsynen av fattigdom.”(Greider 2017b)	  

       Greider anser att tiggeri ska bekämpas men inte via förbud utan genom att vi som 

privatpersoner slutar skänka pengar till tiggare i kombination med satsningar i tiggarnas 

hemländer. Greider menar att välgörenhet är något i grunden negativt. Han lyfter 

maktperspektivet där mottagen förminskas och givaren känner självrättfärdighet. I 

tiggerisituationen så omvandlas ett samhällsproblem till ett privat problem. Tiggeri upphör i 

den stunden vi slutar ge vilket Greider förordar (Greider:2015; 2017a). 

       Samtidigt menar Greider att tiggeri är en mänsklig fri och rättighet som inte ska 

förbjudas. Det behövs ingen ytterligare lagstiftning eftersom människohandel och annan 

organiserad brottslighet redan är kriminaliserat vilket givetvis ska lagföras oavsett om det 

förekommer bland tiggare eller bland svenska medborgare. Om det finns organiserad 

brottslighet bland tiggare så ska det bekämpas, inte tiggeri i sig. Ett samhälle som med 

polismakt driver bort fattiga människor går även över en gräns som visar på ren och skär 

egoism. Greider menar även att det är fel använda resurser att låta polisen driva bort tiggare 

(Greider 2017a; 2017b).   

       Greider skriver att man måste angripa strukturen som orsakar fattigdom. Arbetarrörelsen 

har alltid arbetat mot välgörenhet som alltid är nyckfull och ofta villkorad och förordar en 

politisk lösning där politiska reformer skapar lösningar för att komma åt fattigdomen. 

Strukturen ska bekämpas snarare än att bara lindra symptomen (Greider 2015). 

       Greider för i stor utsträckning ett deontologiskt resonemang där människovärdet, plikten 

mot de fattiga står i centrum. Han visar även på den ofta omöjliga i situationen mellan givare 

och tiggare. Han är principiellt emot att ge men skriver samtidigt att det räcker med ett 

personligt möte med tiggaren som individ, att möta en tiggares blick så går han ibland emot 

sina principer och ger. Greider säger även i en artikel i Dagen att han tycker mycket om 

evangeliernas berättelse om de två fiskarna och fem bröden. Den visar på en inklusivitet, 

gemenskap och integration och att det är något som ska känneteckna inställningen till 

tiggarna. Det handlar om människovärde (Greider:2016b). 

       Greiders slutsats är att man inte bör ge pengar till tiggare men att det är fel att lagstifta i 

frågan. 
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4.3  Ann Heberlein (etiker, författare) 
”Ditt givande är omöjligt att betrakta som en god handling, hur mycket man än vrider och 

vänder på det”(Heberlein:2017a) 

       Heberlein är kritisk till tiggeri och är för ett förbud av tiggeri (Heberlein:2017c). Hon 

menar att den som ger pengar till tiggaren egentligen är ute efter att stärka sin egen 

självrättfärdighet och att tiggaren fyller ut en efterfrågan om att vara god. Frågan om tiggeri 

ska inte grunda sig på känslor utan på analys. Först då kan man komma fram till rätt 

slutsatser. Man ska inte blanda ihop godhet med vad som är rätt. Att ge pengar till en tiggare 

kan måhända vara en god gärning men det är inte en rätt handling. Fokus i debatten ligger på 

våra känslor och inte på tiggarens situation (Heberlein:2017c). 

       Heberleins utgångspunkt är att tiggeri är en ovärdig sysselsättning. Det finns inte heller 

någon framtid för outbildade Romer på den svenska arbetsmarknaden. Barn lämnas i sina 

hemländer vilket försämrar deras möjlighet till skolgång. Heberlein betonar att det 

förekommer organiserad brottslighet i sådan utsträckning att tiggeri i princip är en täckmantel 

för kriminalitet i form av prostitution och människohandel (Heberlein:2017a). Heberlein 

menar att tiggeri låser fast tiggaren i en hopplös situation och att ge till tiggare upprätthåller 

en exploatering och därmed blir givandet inte en god handling även fast det kan kännas bra 

för givaren. Erfarenhet från andra länder som exempelvis Danmark visar att tiggeri minskar 

då det förbjuds. Tiggeri skapar också en mängd negativa konsekvenser som exempelvis 

nedskräpning, tiggare som utför sina behov på skolgårdar och på lekplatser. Tiggarna 

ockuperar även privat mark via tillfälliga bosättningar vilket skapar en mängd olägenheter för 

boende och markägare. 

       Heberlein anser att alla människor, även de mest fattiga, har ett eget ansvar för sina liv. 

Alla människor är fria och kompetenta och har även en skyldighet att försörja sig själva 

(Heberlein:2017b). Sverige har inget ansvar för tiggarna vad gäller arbete eller utbildning 

utan det ansvaret ligger på deras hemländer. Välfärdssystemet ska bara utsträcka sig till att 

gälla dess egna medborgare. 

       Argumentet att ”det är omöjligt att förbjuda fattigdom” är enligt Heberlein löjligt 

(Heberlein:2017c). Det är självklart att det inte går att förbjuda fattigdom vilket inte innebär 

att man inte bör förbjuda tiggeri. Att tillåta tiggeri löser inte frågan om fattigdom. Heberlein 

menar också att tiggeri är en resursfråga som många vill blunda för. Om man ger pengar till 

någon är det någon annan eller något annat som blir utan. Resurserna är inte oändliga. Frågan 



	  

	  

18	  

blir då om att ge till en tiggare är rätt prioritering av den ändliga resurs man är beredd att dela 

med sig av (Heberlein: 2017c). 

       Heberleins poäng är att man ska värdera en handling utifrån dess konsekvens. Denna 

analys ska göras av förnuftet och inte grunda sig på känslor. I denna analys så menar 

Heberlein att givandet till tiggare leder till fler negativa konsekvenser än positiva. Om detta är 

en riktig slutsats så blir givandet inget annat än hyckleri. Egenrättfärdigheten står i vägen för 

verkliga reformer och rätta beslut. En ond handling kan ha goda intentioner. Det är 

konsekvenserna som avgör en handlings värde, inte dess intentioner (Heberlein:2016b). 

       Heberleins slutsats är att det närmast är en plikt att inte ge pengar till tiggare och att det 

finns starka skäl till ett förbud. 

 

4.4   Hans Swärd (Professor i socialt arbete i Lund) 
”Det som fick bort tiggarna från svenska gator i början av 1900-talet var knappast inte försök 

att avskräcka människor för att ge fattiga allmosor och inte heller de filantropiska 

hjälpinsatserna.”(Swärd & Eriksson: 2016) 

       Swärd är emot ett tiggeriförbud eftersom han anser att det inte löser fattigdomsproblemet. 

Ett förbud skulle slå hårt mot en redan diskriminerad grupp och försämra deras situation. 

Lösningarna måste vara en fråga för deras hemländer men under tiden ska tiggarna behandlas 

med respekt och humanitet. Som värdland för fattiga människor så har Sverige ett ansvar. Ett 

förbud skulle bara driva tiggarna mot kriminalitet. Ett förbud skulle även tära på polisens 

resurser och kosta samhället mycket, kostnader som istället kan användas för att bekämpa 

fattigdom. Ett förbud leder också till att samhället blir mindre tolerant. Det har bl. a studier av 

det engelska exemplet visat enligt Swärd. Människor började bemöta och behandla tiggarna 

sämre efter förbudsbeslutet. Människor som jagas och diskrimineras mister även sin 

handlingsförmåga. Ett förbud strider mot grundläggande fri och rättigheter och ökar 

diskrimineringen av denna grupp (Swärd&Eriksson&Panican:2017; Swärd:2017). 

       Enligt Swärd så är tiggeri de rikas problem. De fattigas problem är att försörja sig. Det 

borde kunna gå att lösa på politisk väg. Fattigdomen inom EU är relativt begränsad så det 

behövs begränsade resurser för att lösa fattigdomen inom Rumänien och Bulgarien. Swärd 

förordar inte en lösning som baserar sig på filantropisk verksamhet eftersom det skulle vara 

en tillbakagång till situationen runt förra sekelskiftet. Även fast allmosan passiviserar 

människor så är det inte allmosan som ”dödar” utan bristen på jobb, bristfälliga socialsystem 

och diskriminering. Det som löser fattigdomens problem har genom historien varit en reglerad 
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arbetsmarknad, strukturella åtgärder och generella reformer. Det gäller även romernas 

situation idag (Swärd&Eriksson:2016). 

       Det finns ingen evidens för att tiggeri cementerar tiggarrollen eller att barnens skolgång 

riskerar att bli lidande för att föräldrarna är i Sverige och tigger. Det finns enligt Swärd inte 

heller någon evidens för att gåvor till frivilligorganisationer i exempelvis Rumänien skulle ge 

bättre effekt i fattigdomsbekämpningen. Swärd ser allmosan som en godtagbar lösning på 

romernas fattigdomssituation fram till att de politiska lösningarna är på plats 

(Swärd&Eriksson:2016).  

       Swärd opponerar sig mot förslag som präglas av att de fattiga inte förstår sitt eget bästa. 

Tiggarna är fullt kapabla att fatta beslut om vad som är bäst för dem och deras familjer.  

Synen på tiggare kännetecknas av en paternalism som även riktar sig mot de som ger pengar. 

Swärd försvarar den ”godhet” som människor visar via sitt engagemang och gåvor för 

tiggarnas sak. Det är inget som ska förlöjligas eller ses ned på. Han undrar också vad som 

ligger bakom förbudsivrarnas förslag; är det omsorg om de fattiga eller vill man få bort något 

otrevligt från våra gator och torg. Swärd menar också att det danska exemplet visar att förbud 

inte leder till minskat tiggeri utan att det bara inte syns längre (Swärd&Eriksson:2016; 

Swärd&Eriksson:2015). 

       Swärds slutsats är att det svenska samhället har en skyldighet att se till att tiggarna har 

sina grundläggande behov tillgodosedda tills mer långtgående lösningar är på plats i tiggarnas 

hemländer och att ett förbud bara förvärrar tiggarnas situation. 

 

4.5   Alice Teodorescu (Ledarskribent Göteborgsposten) 
”Allmosor och medlidande kan aldrig vara svaret på utsatthet, det var det inte när fattig-

Sverige en gång lyfte sig ur misären och det kommer inte vara svaret på 2000-talet heller.” 

(Teodorescu: 2017b) 

       Teodorescu förordar ett tiggeriförbud. Hon menar att det finns ett demokratiskt stöd för 

detta då ca 50 % av befolkningen vill se ett tiggeriförbud. Tiggeri är ingen mänsklig rättighet 

eller en fundamental liberal princip (Teodorescu:2016a). Den viktigaste frågan är hur man 

bäst hjälper tiggaren utifrån tiggarens perspektiv. Att ge till tiggare är endast en kortsiktig 

lösning som på lång sikt cementerar den långsiktiga fattigdomen. Det finns enligt Teodorescu 

inget samband mellan tiggeriförbud och en dålig människosyn. I tiggeri utnyttjas människor i 

människohandel och prostitution och hänvisar till Uppdrag gransknings program från 27 sept 

2017 (SVT: Lyckolandet 2017). Tiggeri leder också till att föräldrarna blir frånvarande från 



	  

	  

20	  

sina barn vilket leder till försämrad skolgång. Vägen ur fattigdom går via arbete och 

utbildning och båda dessa åtgärder motarbetas om tiggarna stannar kvar i Sverige.  Ingen 

menar att fattigdom kan lagstiftas bort men allmosor kan aldrig vara svaret på utsatthet. 

Lösningen är att göra insatser i Rumänien som utbildning etc. i kombination med ett 

tiggeriförbud i Sverige. Fattigdom är ett nationellt problem och ska därför lösas på nationell 

nivå där roten till fattigdomen ska bekämpas. Det är bättre att ge till organisationer på plats än 

att ge till tiggare i Sverige. Rumänien är enligt Teodorescu ett av Europas fattigaste länder 

med en snittinkomst år 2011 på 5000 kr/månad (Teodorescu:2017b).  Det ger för många en 

större inkomst att tigga i Sverige än att arbeta i Rumänien vilket cementerar människor i 

tiggeri. Tiggeri existerar helt enkelt eftersom det är lönsamt (Teodorescu:2015).  

Att ge till tiggare drivs av egoistiska skäl och inte av omsorg till tiggaren och grundar sig på 

känsloargument vilket inte är önskvärt. Att ge lindrar givarens ångest och är en demonisering 

av ”den andre”. Det görs mycket i Rumänien för att lösa fattigdomsfrågan och givandet till 

tiggare förhindrar mer långsiktiga lösningar (Teodorescu:2017a). 

       Teodoresco resonerar också om de ändliga resurserna. Att ge en gåva innebär alltid att en 

annan möjlig mottagare eller insats väljs bort. Man måste fundera över var de pengar man är 

beredd att ge gör mest nytta (Teodorescu:2016b). 

 

      Teodorescus slutsats är att man inte ska ge pengar till tiggare samt att tiggeri ska 

förbjudas. 

 

4.6   Etisk reflektion 
De olika opinionsbildarna kommer till olika slutsatser i sina resonemang. Vissa argument 

vilar på rena faktauppgifter som exempelvis i vilken utsträckning tiggeri är organiserat och 

om ett förbud i andra länder verkligen har lett till färre tiggare eller ej. Slutsatsen styrs i hög 

utsträckning av vilka fakta man väljer att ta till sig. Här saknas uppenbarligen tillräckligt med 

forskning. Det finns inget entydigt samband mellan förbud och tiggeris upphörande. Därmed 

blir argumenteringen som vilar på detta samband försvagad.  

       Man kan utifrån olika etiska och ideologiska utgångspunkter se spänningsfältet mellan de 

olika opinionsbildarna. Nedan följer några områden som kan utläsas ut artikelmaterialet. 
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4.6.1   Konsekvensetik kontra pliktetik 
Heberlein är tydligast i sin konsekvensetiska hållning. Det som avgör att hon förordar ett 

förbud mot tiggare är att tiggeri för med sig negativa konsekvenser som organiserad 

brottslighet, nedskräpning, frånvarande föräldrar mm. De positiva konsekvenserna är få och 

kortsiktiga. Viljan att ge är känslostyrd och motverkar sitt syfte. Även Teodorescu är inne på 

samma resonemang att känslorna sätter ”krokben” för lösningar som är förnuftsmässigt 

motiverade.  

       Bengt Bergfeldt och Hans Swärd för fram tydliga pliktargument. Det är en plikt att hjälpa 

den som är fattig, inte bara långsiktigt utan även i stunden. Det handlar om människans 

grundläggande värde, om respekt och humanitet. Vi har en skyldighet att behandla människor 

med värdighet. Sedan förekommer även en del konsekvensetisk argumentation men den är 

snarare ett ifrågasättande av de slutsatser som konsekvensetikerna utgår ifrån som exempelvis 

att ett förbud ofrånkomligen leder att tiggeri försvinner eller att om vi slutar ge så kommer 

tiggarna att återvända till sina hemländer. Här blottläggs två grundläggande etiska 

utgångspunkter och deras respektive svagheter. Det konsekvensetiska resonemanget har en 

poäng i att ”godhet” kan ge kortsiktiga vinster men skapa negativa konsekvenser på lång sikt. 

Detta gäller i särskild hög grad om tiggeri är en täckmantel för kriminell verksamhet. Genom 

att ge så medverkar givaren till att upprätthålla människohandel. 

       Samtidigt visar de deontologiska argumenten att man i många fall omöjligt kan veta vilka 

konsekvenser ett handlande får på lång sikt, åtminstone inte vad gäller tiggeri. Just nu sitter en 

människa framför mig som behöver mat och pengar till sin familj. Den bedömningen verkar 

rimlig och för med sig ett ansvar som inte kan negligeras. Det är dock inte lika tydligt vilka 

konsekvenser den gåva jag eventuellt ger idag för med sig på lång sikt.  

 

4.6.2   Räddningsplikt kontra understödsplikt 
Är det min plikt att hjälpa tiggaren? Man brukar skilja på olika typer av plikter då människor 

är i nöd. Radioprogrammet ”Filosofiska rummet” från 22 mars 2015 (SR:programid 793) med 

filosoferna Marcus Agnafors och Per Bauhn försöker reda ut detta i relation till tiggeri. Man 

brukar tala om räddningsplikt vilket då handlar om en akut nödsituation, exempelvis ett barn 

som ramlat i en sjö och inte kan ta sig upp. Du är den enda som kan rädda barnet. Då 

föreligger en räddningsplikt, du är skyldig att försöka rädda barnet, åtminstone om det inte är 

fara för eget liv. Den andra sortens plikt som är relevant för detta ämne är så kallad 

understödsplikt vilket innebär att det finns en plikt att hjälpa människor som lever i fattigdom 
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och utsatthet men situationen är inte lika akut som i exemplet med barnet i sjön. Jag tycker 

man kan hävda att tiggeri faller mellan dessa olika former av plikt. Tiggaren kommer inte att 

svälta ihjäl idag om jag inte ger pengar. Den kommer med all sannolikhet sitta där även 

imorgon. Det finns dock en understödsplikt men den gäller inte den svenska staten eftersom 

tiggarna inte omfattas av svenska välfärdsförmåner. Vems är då ansvaret? Den rumänska eller 

bulgariska staten är väl ett rimligt svar. Om dessa länder inte tar sitt ansvar och det svenska 

välfärdssamhället inte ser tiggarna som sitt ansvar och den enskilde tiggaren inte ser några 

egentliga alternativ till att tigga så närmar sig tiggarens situation ett läge som är mer akut. När 

ingen vill ta ansvar för understödsplikten så rör vi oss mot en situation som aktualiserar 

räddningsplikten. Givandet till tiggare kan med andra ord motiveras både utifrån 

räddningsplikt och understödsplikt.  

       Bland opinionsbildarna så finns räddningsplikten som en utgångspunkt för både Bergfeldt 

och Swärd men inte för de tre övriga som helt utgår från understödsplikten i sina resonemang 

och där det yttersta ansvaret läggs på tiggarnas hemländer. Det finns en koppling mellan 

tolkningen av tiggarens situation dvs. vilken plikt den aktualiserar och opinionsbildarens 

etiska grundsyn. Det finns ett samband mellan understödsplikt och konsekvensetik och mellan 

deontologisk etik och räddningsplikt även fast den inte är entydig. Slutsatsen blir att 

tolkningen av tiggarnas utsatthet och dess pliktmässiga implikationer i form av räddningsplikt 

och understödsplikt i hög utsträckning avgör deras slutsats om man ska ge pengar till tiggare 

eller ej. 

       De olika formerna av plikter har bäring på det etiska resonemanget kring deontologiska 

argument kontra konsekvensetiska argument. De som menar att tiggarens situation liknar den 

som manar oss att agera utifrån räddningsplikt använder sig av övervägande deontologiska 

argument. Där blir kravet att hjälpa i stunden uppenbart, det kortsiktiga perspektivet givet.  

När man ser vår plikt mot tiggaren som ren understödsplikt så blir resonemanget mer 

komplext och öppnar upp för både deontologiska och konsekvensetiska argument. Vi har en 

skyldighet att hjälpa, understödja utsatta människor men vilket sätt är det bästa, det mest 

effektiva och vilka konsekvenser leder det till? Kan ett ”icke givande” i tiggarens kopp hjälpa 

på lång sikt? Heberlein tar resonemanget ytterligare ett steg då hon menar att vi har en plikt 

att inte ge. 
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4.6.3   Mänskliga fri och rättigheter kontra skyldigheter 

Det finns i artiklarna olika syn på rättigheter kontra skyldigheter. Man skulle kunna tro att de 

opinionsbildare som omfattar en liberalpolitisk grundsyn skulle försvara tiggarnas rätt att 

försörja sig oavsett vad människor tycker om själva ”jobbet”. Liberalism förknippas med 

värderingen att staten ska lägga sig i så lite som möjligt av individens liv och att det är en del 

av varje människas fri och rättigheter att arbeta med vad hon vill så länge det inte skadar 

andra människor. Det borde därmed vara en självklar liberal ståndpunkt att tiggeri inte kan 

förbjudas.  

       Det märkliga med frågan om tiggeri är att de mer liberalt sinnade opinionsbildarna 

starkast förordar ett förbud. De lyfter fram varje människas skyldighet att försörja sig själv 

medan de med en mer socialdemokratisk grundsyn argumenterar emot ett förbud och betonar 

människors rättighet att försörja sig på valfritt sätt så länge det inte skadar någon annan 

person. Problemet med tiggeri anses ligga hos den ”rike” snarare än hos tiggaren.  

       Om vi för ett strikt konsekvensetiskt resonemang skulle man kunna hävda att reklam 

leder till ökad konsumtion som tär på jorden resurser i sådan utsträckning att jorden framtid 

äventyras. Slutsats; Förbjud reklam. Alkohol leder till stora vårdkostnader och ett betydande 

lidande i form av misshandel och övergrepp. Slutsats; förbjud alkohol. Denna form av 

resonemang kan föras på en rad områden men förknippas sällan med en liberalpolitisk 

grundsyn där individens fri och rättigheter står i centrum. Varför förs förbudet fram som 

förslag av liberalpolitiska företrädare i frågan om tiggeri? 

       En förklaring skulle kunna vara att tiggarens fri- och rättigheter står i konflikt med andra 

fri och rättigheter som exempelvis äganderätten eftersom tiggeri oftast innebär bosättning på 

annans mark utan att något kontrakt ingåtts. De opinionsbildare som företräder en liberal 

grundsyn som exempelvis Heberlein och Teodorescu verkar mena att markägares fri- och 

rättigheter samt de olägenheter som tiggeri skapar i form av nedskräpning mm. väger tyngre 

än människors fri- och rättigheter att försörja sig som de själva vill och att det givetvis finns 

rättigheter även för givaren som inte upphör bara för att hen konfronteras med fattigdom.  

       Om man som Heberlein och Teodorescu hävdar att den enskilde svenska medborgaren 

saknar ansvar för tiggeri och att ansvaret helt ligger hos tiggarnas hemländer så kan man 

hävda att markägares rättigheter väger tyngre än tiggarens rätt att försörja sig. Det skulle 

kunna motivera ett förbud. Den slutsatsen ter sig dock orimlig då man betänker att tiggarens 

situation är utsatt och att tiggeri som ”försörjning” är en kamp för överlevnad. Man får även 

komma ihåg att EU ger tiggarna rätt att vara i Sverige i tre månader utan att ha en formell 
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anställning. Det är tydligt att man behöver göra en värdering av olika former av rättigheter 

och väga dem mot varandra. En rimlig slutsats är att rätten att överleva, som i tiggarnas fall, 

väger tyngre än rätten för fastighetsägare att behålla ofredad mark. 

       Frågan är också om man kan hävda att man blir befriad från ansvar då den som bär 

huvudansvaret inte uppfyller sin plikt. Om den rumänska eller bulgariska staten inte lever upp 

till sina förpliktelser för sina medborgare så uppstår en situation som liknar räddningsplikt 

och som är svår att helt bortse från. Badvakten må ha huvudansvaret för att rädda en person 

som håller på att drunkna. Men om badvakten somnat, är badgästen då befriad från ansvar? 

Denna analogi visar på det komplexa i ovanstående resonemang. 

 

4.6.4   Individens ansvar kontra samhällets ansvar 
I artikelmaterialet framkommer även en motsättning bland opinionsbildarna i frågan om vem 

som bär ansvaret för den fattigdom som ligger bakom tiggeri. Teodorescu lyfter fram 

individens ansvar. Tiggaren har ett eget ansvar för sin situation och har möjlighet att välja 

bort att tigga. Individen har möjlighet att utmana sina kulturella traditioner för att exempelvis 

uppmana sina barn till studier. Greider, Bergfeldt och Swärd talar mer om strukturer och 

samhällets ansvar. Det behövs politiska lösningar där tiggarna får möjlighet att resa sig ur sin 

fattigdom. Det behövs satsningar på utbildning, arbetsmarknad etc.  

       Oavsett ståndpunkt i tiggerifrågan så anser samtliga opinionsbildare att det ligger ett stort 

ansvar på Rumänien och Bulgarien som nationer. Swärd menar dock att man inte enbart kan 

se detta som ett nationellt problem utan som ett politiskt ansvar för hela Europa.  
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Kapitel 5. 

Teologisk reflektion 
 

5.1 Peter Singer   
Den främsta orsaken till tiggeri är fattigdom. Det är därför motiverat för denna uppsats att titta 

närmare på fattigdomsproblemet utifrån ett övergripande perspektiv för att se om forskningen 

inom detta område kan vara till någon hjälp för uppsatsens frågeställning. Jag har valt att 

använda mig av Peter Singers forskning kring fattigdom. Han är en av världens mest 

framstående utilitarister inom praktisk etik och särskilt inom området för rättvisefrågor och 

fattigdomsbekämpning.  

       Om vi börjar med frågan hur fattigdom ska definieras?  Enligt Världsbankens definition 

är den människa fattig som har ont om mat under hela eller del av året, inte kan spara pengar 

för oförutsedda händelser som exempelvis sjukdom, som inte har råd att sätta sina barn i 

skola, som bor i undermåliga bostäder och som inte har en närliggande källa med 

dricksvatten. För att kunna uppfylla dessa grundläggande behov behövs det enligt 

Världsbanken en inkomst per person om 1,25 dollar per dag. Enligt Världsbankens 

beräkningar så lever ca 1,4 miljarder människor under denna nivå (Singer 2016:246). Dessa 

människor är fattiga i absoluta tal och har inget samband med den relativa fattigdom som 

ibland diskuteras i många rika länder. Fattigdomen innebär ett ofattbart mänskligt lidande. 

Exempelvis så leder den absoluta fattigdomen till att 24 000 barn dör varje dag. Det är 10 ggr 

fler än det totala antal människor som dog i terrorattacken i New York den 11 september 

2001. Det ger lite perspektiv till det vi kallar ”katastrofer” i vår del av världen och vilken 

effekt det får på världspolitiken (Singer 2016:247).  

       Ett återkommande faktum som lyfts fram av Singer är hur lite som krävs av varje individ 

i den rika delen av världen för att helt enkelt utrota den absoluta fattigdomen. Om alla 

människor i den rika världen gav mellan 1-5 % av sin inkomst (en progressiv skala) så skulle 

det ge 1,5 biljoner dollar per år vilket är 8 ggr större belopp än vad FN menar krävs för att på 

relativt kort sikt helt utrota fattigdomen i världen (Singer 2016:274). Om världens länder 

skulle uppfylla FN:s rekommendation om att 0,7 % av BNP ska gå till bistånd så skulle även 

det räcka långt. Idag är det bara fem länder som följer detta, däribland Sverige (Singer 

2016:248). 
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Vilka är Singers filosofiska utgångspunkter vad gäller fattigdomsproblemet? 

Eftersom Singer menar att det saknas en moral som är inhuggen i universums grund som 

exempelvis en gudomlig existens så måste han motivera sina ställningstaganden på annat sätt. 

Singer grundar sig på att vi mår bättre, blir lyckligare av att hjälpa andra dvs positiva känslor 

skapar motivation att agera moraliskt. Människans förmåga till förnuftigt tänkande leder 

henne sedan till en universell synpunkt som delas av många om en mer rättvis värld. Det finns 

individer med önskningar och preferenser. Det är etikens grundval och så långt man kan 

komma i objektiv mening (Singer1993: 282-283).  

       Singer har en utilitaristisk utgångspunkt vars grundprincip är att maximera nyttan vilket 

innebär att maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande för mänskligheten 

som helhet. Denna ambition ska vara normerande för ens handlande. Jag tolkar Singer som att 

det finns ett ”överskott” av lycka i den rika delen av världen som inte står i paritet med det 

lidande som finns i den fattiga delen av världen. Han ifrågasätter även detta överskotts 

betydelse för vårt välbefinnande vilket ger ytterligare argument för att skapa en mer rättvis 

fördelning. Om inte vår överkonsumtion ökar vår lycka samtidigt som fattigdomen skördar liv 

så blir argumenten att skänka pengar desto starkare.  Han använder inte ordet plikt eftersom 

han anser att pliktargument kan leda fel.  

       På många sätt liknar Singers resonemang Immanuel Kants försök att hitta övergripande 

principer för sitt etiska resonemang. Singer utgår från att maximera nyttan medan Immanuel 

Kant formulerade det kategoriska imperativet som moralisk norm: ”Man ska handla endast 

efter den maxim om vilken du samtidigt kan vilja att den upphöjdes till allmän lag”. Detta 

gäller oavsett om det känns bra eller ej. Den moraliska principen får inte vara känslostyrd utan 

ska motiveras utifrån ett rent förnuftsmässigt resonemang (Singer 1993:224-225). Det liknar 

Heberleins argument som menar att även fast det kan kännas bra att lägga en slant i tigarens 

mugg så ska man låta bli eftersom det i förlängningen inte leder till något gott. Givandet kan 

inte upphöjas till allmän lag eftersom tiggeri i många fall, enligt Heberlein, är en täckmantel 

för människohandel. Det blir däremot en plikt att inte ge, åtminstone om vi inte känner till 

tiggarens situation. 

       Singer bejakar Kants förnuftsmässiga grund men oroas över vad han uppfattar som 

okänsligt i Kants resonemang och hänvisar till rättegången mot Adolf Eichmann, en av andra 

världskrigets största förbrytare. Han angav till sitt försvar att han bara fullgjort sin plikt och 

det med största möjliga noggrannhet. Han hade känt sig mycket illa till mods i sin nit att 

utrota judar så effektivt som möjligt men försökte bortse från dessa känslor och hänvisade till 
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plikten att handla enligt sina principer. Han såg utrotandet av judarna som en maxim som 

borde upphöjas till allmän lag oavsett hur det kändes.  Singer menar att även känslorna ska 

användas som moraliska ”instrument” för vårt handlande. Människan ska använda sitt förnuft 

i moraliska frågor men även låta känslorna ha sin plats (Singer 1993:224). Jag anser dock att 

Singers tolkning av Kant är orättvis. Det är svårt att hävda att det kategoriska imperativet 

leder till att förintelsen under andra världskriget skulle kunna upphöjas till allmän lag utifrån 

ett strikt förnuftsmässigt perspektiv. Singers poäng att även känslorna ska ”vara med” vid 

etiska överväganden ser jag dock som något plausibelt. 

 

Vilka slutsatser leder Singers utilitarism till i frågan om fattigdom? 

Singer hävdar att så länge människor dör av fattigdom så har vi en moralisk skyldighet att 

avstå från lyxkonsumtion i form av resor, gourmetmat, fina kläder etc. I sin mest extrema 

förlängning får ”den rike” leva på någon form av existensminimum tills den siste människan 

på jorden kommit över gränsen för absolut fattigdom. Efter det kan vi fundera på vad vi ska 

göra med vårt överflöd. Det skulle vara den största möjliga nyttan, allt enligt utilitarismens 

princip (Singer 2016: 251).  

       Om vi inte agerar så blir vår ”överkonsumtion” en form av passivt mord. Vi mördar inte 

någon direkt, uppsåtligen men genom att vi väljer att exempelvis köpa en resa istället för att 

skänka bort pengarna så dör människor som inte skulle ha behövt dö om vi hade gett bort 

pengarna. Han frågar sig om det är värre att orsaka direkt lidande än att undlåta att rädda 

någon? Är det värre att uppsåtligen mörda någon än att någon dör för att jag inte agerar. Finns 

det ett ansvar även för undlåtenhet (Singer 2016: 254)? 

       Singer menar att man har ett ansvar att agera mot fattigdomen men jämställer inte 

uppsåtligt mord med undlåtenhet att ge pengar. Det blir enligt Singer en etik för helgon som 

riskerar att skapa en förlamande skuld vilket inte gagnar någon. Han skriver att inte hjälpa den 

fattige kan jämföras med vårdslös bilkörning. Man dödar inte någon uppsåtligen men risken 

att döda någon är uppenbar och man har ett ansvar för hur man agerar. Singer avfärdar 

evolutionära argument som menar att vi bara är ”gjorda” för att ta hand om våra närmaste 

eller att vi inte kan omfatta all världens fattigdom. Vi har exempelvis lättare att känna empati 

för en enskild människa än för ett helt folk, för det som ligger geografiskt nära än det som 

ligger långt bort. Även fast vi kan känna igen oss i det övermäktiga att se och ”ta in” världens 

lidande så kan det inte bli en ursäkt till att inte agera. Det tar inte bort de förnuftsmässiga 

argumenten som påvisar vårt ansvar (Singer 2016:270).  
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       Fattigdomen aktualiserar också en fråga om rättigheter. I FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter finns 30 artiklar som stipulerar dess innehåll. Det svåra är att rättigheter ofta kan 

hamna i motsatsställning till varandra. Alla människor har exempelvis en rättighet att ha en 

skälig levnadsstandard (artikel 25) samtidigt som man har rätt att äga egendom (artikel 17) 

Finns det en rättighet att få pengar av andra om man är fattig? Omvänt skulle man kunna 

hävda att det finns en rättighet att få vara ifred med sitt liv och sina pengar så länge man inte 

aktivt hotar någon annan människa. Vilken rättighet väger tyngst?  

       Jag anser att det finns starka argument för att den fattiges rätt till liv väger tyngre än den 

rikes rätt att få leva sitt liv som den vill. Rätten att överleva är starkare än rätten till sin 

egendom. Jag hävdar även att undlåtenheten att agera är moraliskt klandervärt. Vi har en 

skyldighet att ge av vårt relativa överflöd för att rädda liv men det innebär inte att några ska 

behöva avstå ”allt”.  Singer föreslår att ett berömvärt agerande skulle kunna vara att skänka 

10 % av sin inkomst vilket jag tycker verkar rimligt för många i vårt land. Om vi kan 

förhindra något dåligt, att många människor svälter, utan att offra något av jämförbar 

betydelse så bör vi göra det. Detta resonemang har från ett teologiskt perspektiv även starkt 

stöd i kyrkans tradition och uttrycks exempelvis av Thomas av Aquino när han skriver att 

”allt vad en människa har av överflöd är hon av naturlig rätt skyldiga de fattiga för deras 

livsuppehälle” (Aquinas:Summa Theologia Bok 2:fråga66, artikel7). Med naturlig rätt menar 

Aquino inte någon gudomlig uppenbarelse utan något varje människa, oavsett trosuppfattning, 

anser vara rätt om man lyssnar till sitt samvete.  

       Utifrån ovanstående resonemang så är det en rimlig slutsats att en form av balans är att 

förorda, där man bör vara generös med sitt ”överskott” men utan att för den skull avstå från 

all konsumtion som ligger över existensminimum. Det visar på att man tar ansvar för den 

ojämlika fördelningen i världen och ens agerande kan anses vara moraliskt försvarbart. 

 

Om vi utgår från ovanstående resonemang att ”den rike” har ett ansvar att ge till den fattige 

så blir följdfrågan om man ska ge till tiggaren i Sverige? 

Om vi följer Singers utilitaristiska norm så blir det rimligt att hävda att den rike har en 

skyldighet att dela med sig av sitt överflöd. Man kan också hävda att man bör ge till de 

ändamål där dessa pengar man gör mest nytta. Den största nyttan torde pengarna ge där 

fattigdomen är som störst, där nöden eller ”underskottet” på lycka är som mest påtagligt. dvs. 

till de människor som lever i absolut fattigdom. Detta oavsett om pengarna används som gåva 

till mat eller till att exempelvis skapa nya jobb.  
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       Frågan är då om tiggarna i Sverige lever i absolut fattigdom? Tiggarnas bostäder är ofta 

undermåliga, skolgången bristfällig och de lever ur hand i mun. Om de inte fick några pengar 

från sitt tiggeri så skulle de ganska snart lida brist på mat. Samtidigt så gynnas tiggare i 

Sverige av att just leva och verka i ett välmående samhälle där tillgång på livets nödtorft hela 

tiden finns tillgänglig. Det gör att denna grupp inte helt entydigt kan anses leva i absolut 

fattigdom utan snarare i en relativ fattigdom jämfört med det samhälle i vilket de tigger. Detta 

har bäring på resonemanget om räddningsplikt och understödsplikt. För de som lever i absolut 

fattigdom finns det skäl att hävda räddningsplikt men inte för de människor som lever i relativ 

fattigdom. Där blir understödsplikten mer relevant. 

       Ovanstående resonemang talar för att man inte ska ge till tiggare i Sverige utan snarare ge 

sina pengar till organisationer som arbetar på platser i världen där nöden är som störst.  

Samtidigt skulle man kunna hävda att tiggarna i Sverige lever i absolut fattigdom och att 

tillgången på mat och vatten beror på de inkomster de får genom att tigga. Deras inkomster, 

som enligt både Polisen och Rockwool Foundation ligger över Världsbankens 

fattigdomsgräns på 1,25 dollar per dag, gör att de överlever.  

       En rimlig slutsats är att vi har en plikt att dela med oss av vårt överflöd men att tiggarna i 

Sverige inte är den mest prioriterade gruppen eftersom nöden är så mycket större i andra delar 

av världen. Det innebär inte att det skulle vara en felaktig handling att ge till en tiggare men 

att huvuddelen av vårt givande gör mer nytta i andra delar av världen. 

Jag har definierat tiggeri som en handling befriad från människohandel. Vi vet genom 

undersökningar och domar att tiggeri ibland används som täckmantel för just 

människohandel, narkotikahandel och prostitution. Det innebär att den som vill ge till en 

tiggare har en skyldighet att göra en rimlig undersökning om den tiggande människan 

verkligen ägnar sig år tiggeri eller åt kriminalitet. Precis på samma sätt som de flesta gör en 

undersökning då man skänker pengar till välgörenhetsorganisationer. Frågan är densamma: 

Går pengarna verkligen till att bekämpa fattigdom?  

Ska man då ge pengar till tiggare?  

       Jag anser det vara en plikt att inte ge till vilken tiggare som helst eftersom man då inte 

kan veta om man bekämpar fattigdom eller stöder kriminalitet. Det krävs en rimlig 

bedömning av tiggarens syfte innan man ger sin gåva. 

       Jag anser att ge till tiggare ryms inom vad som kan anses vara fattigdomsbekämpning och 

därmed kan ses som en berömvärd handling även fast det finns ändamål där min gåva säkert 

gör mer nytta. 
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5.2  Gustavo Gutiérrez  
Gustavo Gutiérrez är en peruansk teolog och dominikanpräst och är en av grundarna till 

befrielseteologin. Den teologin har sina rötter i Sydamerika och är präglad av ett perspektiv 

som ser på världen utifrån den fattiges och förtrycktes horisont. Eftersom tiggeri är ett 

fattigdomsproblem som kan tolkas strukturellt så är det motiverat att ta med detta perspektiv i 

denna uppsats (Chopp & Regan :476). 

       Man kan problematisera denna uppsats utifrån ett maktperspektiv. Jag som 

subjekt/forskare ska beskriva ett objekt, ett fenomen, men tiggeri innefattar ett antal subjekt. 

Dessa subjekt befinner sig i en väldigt utsatt situation vilket skapar en maktobalans mellan 

uppsatsens författare och den verklighet som ska analyseras. För ca 10 år sedan kom en roman 

som heter I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra och är skriven av Pontus Herin. 

Pontus är uppväxt i Djursholm men bestämmer sig för att köpa en lägenhet och flytta till 

Tensta för att studera segregationen inifrån. Detta projekt är förstås hedervärt men man ska 

aldrig tro att man för den skull kan beskriva en situation inifrån. Då glömmer man 

maktperspektivet. Pontus kunde när som helst flytta därifrån. Han var inte uppväxt i Tensta, 

var svensk från födseln och utanförskapet var inte en inifrån erfarenhet utan något han var 

tvungen att försöka förstå utifrån trots att han var boende i området. Det är samma sak med 

mitt studium. Det finns en fara att man tror sig förstå utsatta människors situation så att det 

nästan intar ett kolonialt perspektiv. Stackarna där och jag här som välbärgad etnisk svensk. 

Detta gäller även när empatin är hög och välviljan betydande. Det blir lätt en ”klapp på 

huvudet”. Vi ska nog lösa ditt problem etc. Detta resonemang ligger nära kritisk teori. Inom 

teologin så har befrielseteologin starkt bidragit till att visa på att det inte finns någon ”neutral” 

teologisk utgångspunkt utan att all teologi utformas utifrån sitt sammanhang, sin kontext. 

Teologin som i hög utsträckning utformats utifrån en europeisk, västerländsk horisont 

utmanas av befrielseteologin som tolkar Guds agerande genom historien utifrån ett 

maktperspektiv (Chopp & Regan:477). 

       Gutiérrez menar att de fattiga intar en särställning i relation till Gud och att det är ett 

genomgående tema i hela Bibeln. Rättfärdighet och rättigheter är två nyckelbegrepp i Bibeln 

och uppfyllanden av dem är de bibliska grundkraven. Det är krav som Gud lagt på sig själv. 

Det är en form av identifikation, en utgångspunkt. Gud ser på världen utifrån de fattigas 

perspektiv och den människa som vill leva i Guds efterföljd måste inta samma position 

(Gutiérrez 1991:22-23). Det går inte att abstrakt arbeta för rättvisan och rätten utan bara i 

förhållande till den omänskliga situation som de föräldralösa, änkorna och främlingarna lever 
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i, bibelns klassiska tretal för att beskriva den fattige. Guds inkarnation i Jesus Kristus visar 

också vilken utgångspunkt som de bibliska berättelserna intar. Gud själv väljer att som 

människa födas in i fattigdom som ett aktivt val. Det visar på identifikation. De fattiga är 

därför teologins subjekt, inte för att de innehar en särskild styrka eller för att de skulle vara 

”godare” än andra människor utan för att de representerar Guds närvaro. Att ge till en 

behövande är därför att ge till Gud själv. Den kristne har ett val att göra. Försvaret av den 

fattige förutsätter även att arbeta för den fattiges befrielse vilket innebär att motarbeta dem 

som förtrycker och utnyttjar dem (Gutiérrez 1994:96). 

 

Om vi försöker översätta denna teologi till den svenska debatten om tiggeri, vad får det för 

konsekvenser?  

Om Gud identifierar sig med den fattige så skulle tiggaren som subjekt inte vara ett 

”problem” utan snarare representera Guds närvaro. Det är Gud själv som ber om en slant i 

muggen. Inte för att dessa tiggare skulle vara bättre än någon annan utan för att de just är 

fattiga. Det är möjligen därför jag ibland går omvägar för att slippa gå förbi en tiggare på 

gatan. Man kan tolka mitt undvikande som att jag inte står ut med Guds påtagliga närvaro 

som ropar ut den fattiges rätt. Göran Greider visar i sina artiklar den känslomässiga kampen 

som uppstår i hans inre då han möter en tiggare. Han vill ha bort tiggeri eftersom han anser 

det vara ovärdigt. Han efterfrågar lösningar som kan ge dessa människor ett bättre liv och 

uppmanar människor att inte ge eftersom det bara cementerar en situation som ska bekämpas. 

Likväl skriver han att när han möter tiggarens blick så faller det förnuftsmässiga beslutet isär 

och ibland ger han tiggaren en slant i deras kopp.  

       Utifrån denna tolkning där den fattige blir teologins subjekt blir det enligt mig en 

omöjlighet att förorda ett förbud mot tiggeri. Om vår teologiska utgångspunkt och 

identifikation är med den fattige så blir tanken att låta ordningsmakten i vårt land få som 

uppdrag att tvinga bort tiggaren från våra gator och lagföra dem som kriminella en 

omöjlighet. Om man drar det till sin spets blir det som att förbjuda Guds närvaro. Enligt 

befrielseteologin är det inte den fattige vi värnar i dessa lagförslag utan snarare att den 

välbärgade inte står ut med att möta Guds blick. 

       Det man kan anföra som kritik mot befrielseteologins ”upphöjande” av den fattige är att 

om Guds närvaro är så kopplad till fattigdom så bör den väl snarare bevaras än bekämpas? 

Fattigdomsbekämpning kan ”ersätta” Guds närvaro och bli till ett motsatsförhållande. Då 

glömmer man bort att enligt befrielseteologin är Guds val av perspektiv bara en utgångspunkt. 

Det är ”rörelsen” mot ett bättre liv som är det viktiga vilket har som mål att befria den fattige. 
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Därmed kommer vi till den andra delen av befrielseteologins huvudtema vilket är just 

befrielsen.  

       Den fattiges rätt ska försvaras men de strukturer som håller den fattige kvar i sin 

fattigdom ska bekämpas. Gutiérrez har ett tydligt Exodustema i sin teologi. Oavsett om man 

ser Israels folks befrielse från Egypten som en historisk händelse eller läser den allegoriskt så 

får den representera möjligheten till befrielse från fattigdom och förtryck. Även här visar de 

bibliska berättelserna att Gud ställer sig på de förtrycktas sida och verkar för befrielse. Gud 

vill förändring och hjälper och stöder Israels folk i sin strävan efter frihet. För den kristne 

handlar det enligt Gutiérrez om möjligheten att vara delaktig i denna frigörelseprocess och det 

innebär olika grad av radikalism. Utmaningen för den kristne kommer enligt befrielseteologin 

inte främst från de icke troende utan från de strukturer i samhället som genom förtryck och 

utnyttjande ”förvandlar” människor till ”icke-personer”, de strukturer som förvägrar 

människan dess värde. (Gutiérrez 1977:79) De strukturer som berövar de fattiga sitt värde ska 

bekämpas och Exodushistorien får symbolisera möjligheten till befrielse. Att verka för 

befrielse av de förtryckta blir detsamma som att gå med Gud (Gutiérrez 1977:79-83). 

       Befrielseteologin har i hög utsträckning använt sig av marxistiska modeller i sin analys. 

Kapitalismen ses som ett förtryckande system och historien tolkas dialektiskt som en kamp 

mellan fattiga och rika. Oavsett vad man anser om de politiska slutsatserna så vill jag lyfta 

fram befrielseteologins vilja till strukturell analys. Man ser inte världens orättvisor främst som 

enskilda individer som beter sig illa utan som ett förtryckande system. Det finns ett mönster, 

accepterade värderingar där människor förminskas. Jag anser att det finns goda argument för 

att acceptera en strukturell analys även fast de politiska slutsatserna kan ifrågasättas. Här har 

befrielseteologin spelat en viktig roll i att ”sätta ljus” på förtryckande strukturer och tolka 

dessa ur ett teologiskt perspektiv. 

 

Vad har detta för konsekvenser på tiggeridebatten i Sverige? 

Flera av opinionsbildarna som Greider, Swärd och Bergfeldt lyfter fram betydelsen av att EU-

migranterna kommer från en historia av slaveri och förtryck. Dessa strukturer lever vidare i 

form av diskriminering. Ur ett befrielseteologiskt perspektiv så finns det skäl att påtala dessa 

strukturer och motarbeta försatt diskriminering i tiggarnas hemländer. Vi har ett ansvar att 

verka för bättre villkor för dessa människor. Det kan göras via EU men också genom att bilda 

opinion och sätta press på ansvariga politiker i Rumänien och Bulgarien. EU har i sin budget 

anslagit över 30 miljarder till dessa länder för fattigdomsbekämpning. Dessa pengar har inte 

till fullo använts. Här finns det ytterligare skäl att utöva påtryckningar från EU:s sida så att 
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dessa pengar kommer till nytta (Europeiska Unionen, Budget 2014-2020).  

       Det finns också skäl för oss att vara uppmärksam på de strukturer i vårt land som enligt 

befrielseteologin förminskar de fattigas människovärde och reducerar dem till ”icke-

personer”. En sådan struktur är när fattiga människor utnyttjas för människohandel och 

prostitution. Detta måste kraftfullt bekämpas. Den människohandel som avslöjas i TV 

programmet ”Lyckolandet” är ett exempel på detta. Efter att programmet sändes i Norsk 

Television så ”försvann” människohandeln från Bergen och kvar fanns de tiggare som inte 

hade någon koppling till kriminella nätverk. Det visar på betydelsen av att arbeta mot 

människohandel. 

 

På vilket sätt bidrar befrielseteologins strukturella perspektiv till denna uppsats 

frågeställning? 

Jag anser att det finns starka skäl att se på tiggeri som ett strukturellt problem. Guds 

participation i historien utgår från de förtrycktas längtan efter befrielse.mOm man intar det 

perspektivet bör den kristne verka för att de diskriminerande strukturerna i EU-migranternas 

hemländer bekämpas och att tiggarna behandlas med värdighet. Att införa ett förbud mot 

tiggeri i Sverige blir att ytterligare förminska tiggarens människovärde och blir ur ett 

befrielseteologiskt perspektiv otänkbart. Kriminella nätverk som utnyttjar främst kvinnor och 

där tiggeri bara är en täckmantel ska bekämpas för de utgör en del av det strukturella 

förtrycket.  

       Det befrielseteologiska perspektivet förvandlar tiggaren från ett ”problem” till Guds 

närvaro. Tiggaren blir till subjekt och förvandlas från ”icke-person” till fullvärdig människa. 

 

5.3   Lukasevangeliet 
Lukasevangeliets författare har ett starkt intresse för de fattigas situation. Inget annat 

evangelium har så mycket material som handlar om pengar och egendom. Lukas har allt 

material som finns hos Markus och det mesta som finns hos Matteus. Johannesevangeliet har 

inte så mycket att bidra med i detta ämne. Evangeliet är skrivet i en stadsmiljö där 

klasskillnaderna var betydande och budskapet är riktat till de rika att dela med sig av sitt 

överflöd, att ge allmosor till de fattiga för att lindra den extrema fattigdomen. I städerna fanns 

stora grupper av så kallade proletariater och slavar vilka var tvungna att tigga för att överleva 

(Johnson:11-20).  
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I Lukasevangeliet används det grekiska ordet ἐπαιτέω  (tigga, be om , fråga efter) vid endast 

två tillfällen. I Luk 16:3 så handlar det om den ohederlige förvaltaren som funderar över olika 

alternativ i livet utifrån att han blivit avskedad av sin herre. Där framkommer att tiggeri inte 

är något alternativ eftersom det ses som skamfyllt. 

Det andra stället är Luk 18:35-42 som handlar om en blind man som ”satt och tiggde”. Han 

ropar till Jesus om förbarmande och Jesus frågar vad han önskar att han ska göra för mannen. 

Han vill ha sin syn tillbaka och Jesus botar honom.  

Att ordet tiggeri nämns så sällan ska förstås inte tolkas som att det var ovanligt utan snarare 

det motsatta. Det talas mycket om fattiga i Lukasevangeliet och tiggeri sågs som en sådan 

självklar sysselsättning för den fattige att det inte behövde anges (Adams:85-87). 

       I antiken rådde en utpräglad hederskultur som var beroende både av din bakgrund men 

även hur du levde ditt liv. Att vara fattig var skamfullt och att tigga ansågs särskilt skamfullt. 

De som saknade heder räknades inte som fullvärdiga människor och sågs mer eller mindre 

som ”dårar”. De var ”icke-personer” som man inte behövde ta hänsyn till (Neufeld & 

DeMaris: 110-123). 

       Det är i detta sammanhang som Jesu saligprisningar blir så radikala. Det grekiska ordet 

”µακάριός” är kopplat till hederskulturen och kan översättas ”hur hedervärda är inte” istället 

för ”saliga” vilket ger uttalandet en mer socialpolitisk dimension; Hur hedervärda är inte de 

fattiga. Begreppet fattig ”πτωχός” har betydelsen fattig i den betydelsen att man behöver 

tigga för sitt uppehälle vilket förstärker gruppens utsatthet (Neufeld & DeMaris:117). 

Detta visar hur Jesu undervisning går på kollisionskurs med rådande ordning under antiken. 

Detta innebär att när Lukasevangeliet upprepade gånger riktar sig till de rika med ett krav om 

att ha omsorg om de fattiga så handlar det inte bara om någon allmän altruism utan snarare 

om ett ”brott” mot hela hederskulturen. Jesu undervisning visar på ett omvänt hedersbegrepp 

där de rika får verop och de fattigas heder förstärks. De fattiga får därmed en särställning i 

Lukas budskap och de rika är fördömda.  

       Lärjungaskapets krav är att lämna allt bakom sig då de följer Jesus.	  Den rike mannen ska 

sälja allt och ge till de fattiga och sedan följa Jesus (Luk 18). Kravet på att vara lärjunge är 

entydigt och radikalt. Här finns ingen medelväg där man kan behålla en del av sitt gamla liv. 

Den som inte kan lämna allt kan inte vara en Jesu lärjunge (Luk 14:33). 

       Jesu lärjungar ska även ge allmosor. De ska sälja allt de äger och ge åt de fattiga (Luk 

12:33; Luk 19:11-27). Detta kommer att ge dem en plats i himmelen. Det finns en koppling 

mellan att ge allmosor och en belöning i form av evigt liv. Pengar ska användas på ett sådant 

sätt att det ger en belöning i nästa liv. 
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Lukasevangeliets betoning av allmosan som fattigdomens ”lösning” är dock inte helt entydig. 

Lukasevangeliet är enligt de flesta bibelforskare uppbyggt av material som kommer från två 

huvudkällor. Den ena brukar kallas för Q-källan och den andra är Markusevangeliet och sedan 

finns i Lukasevangeliet också så kallat särstoff som är Lukas eget material (Kloppenborg:1-

20).  

       Om man analyserar det stoff som kommer från Q-källan så framträder en delvis annan 

profil än i evangeliet i övrigt. Den är mer systemkritiskt och allmosan nämns inte alls. 

Strukturer som förtrycker den fattige står i centrum. Q-källan talar om att låna ut pengar utan 

att förvänta sig återbetalning, skuldavskrivning och en ny hedersordning där rikedom, 

mammon inte har något inflytande. Texten förmedlar ett budskap om skuldavskrivning och en 

mer rättvis ordning. Eskatologin är nedtonad. Belöningen i nästa liv är inte viktig utan ett 

förverkligande av Guds rike i denna värld (Öijerstedt:32).  

 

På vilket sätt kan Lukasevangeliets budskap belysa uppsatsen frågeställning? 

Lukasevangeliet utgångspunkt är den fattiges situation och traditionella hedersbegrepp ställs 

på ända. Det liknar i hög grad befrielseteologin och dess identifikation med den fattige. Jesu 

undervisning följer därmed den judiska tradition som han var en del av. Guds närvaro finns 

där den fattiges rättigheter tas till vara. 

       Antikens hedersbegrepp bidrog till att ”förminska” den fattiges värde som människa. 

Denna struktur vänder Lukasevangeliet upp och ned på. Heder var en ändlig resurs som 

innebar att om man började se de fattiga som hedervärda människor så innebar det en förlust 

för dem som förmenade dem denna heder dvs. de rika (Neufeld & De Maris:110-123). Även 

här finns paralleller till befrielseteologin som definierar denna motsättning mellan fattig och 

rik som en klasskamp där de fattige behöver befrias från förtryck. Lukasevangeliet har även i 

det som kallas Q-källan en mer strukturell kritik av sin samtid där man vill se Guds rikes 

förverkligande här och nu. Skuldavskrivning lyfts exempelvis fram som en längtan efter 

rättvisa. Herrens bön i Lukasevangeliet innehåller t o m. en passus om skuldavskrivning; 

”Befria oss från våra skulder”. Guds rike jämförs med en rättvisereform där den fattige ska 

beredas möjlighet att leva på sitt arbete (Marshall:256). Q-källans teologi och 

befrielseteologin har mycket gemensamt i sitt sätt att tolka sin samtid även fast de utvecklats i 

helt olika historiska verkligheter. 

       Lukasevangeliets särstoff tonar ner Guds rikes förverkligande här och nu och betonar 

istället belöningen i nästa liv. Den som ger till de fattiga och säljer allt de äger får evigt liv 

som belöning. Denna inställning kritiseras av Peter Singer där han hävdar att denna etik blir 
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en egennyttans etik. Jag handlar moraliskt riktigt endast för att det i slutändan ger mig något 

mycket större än pengar, nämligen evigt liv (Singer 1993:221-223). Altruism blir en form av 

egoism. Denna kritik kan tyckas befogad men Lukasevangeliets budskap kan också tolkas 

som just en fråga om vad som är viktigt i livet. Gemenskap med Gud som är det eviga livets 

essens betyder så mycket mer än rikedom. Det är kanske snarare denna kontrast som 

Lukasevangeliet försöker förmedla. Man måste välja mellan mammon och Gud, mellan död 

och liv. För den som väljer livet blir allmosan och generositet gentemot den fattige en 

självklarhet. Det finns i berättelsen om den rike mannen som uppmanas att sälja allt han äger 

och ge till de fattiga en form av pastoral omsorg. Det är som om berättelsen erkänner att det är 

svårt att inte hänga upp sitt liv på pengar för den som har den möjligheten. Det är lika svårt 

som för en kamel att ta sig igenom ett nålsöga. Jesu uppmaning blir likväl till den rike 

mannen att försöka släppa taget om sin rikedom för att välja en mer meningsfull, 

livsbejakande väg. Det är kanske det som ligger i uppmaningen; Kom sedan och följ mig 

(Öijerstedt:24). 

       För frågeställningen i denna uppsats så är Lukasevangeliets perspektiv tydligt. Hedervärd 

är den fattige. Hedervärd är tiggaren. Skammen är inte tiggarens utan de människor som 

förmenar tiggaren dess värde. Den som ger allmosor till en tiggare handlar i enlighet 

Lukasevangeliets budskap och ännu mer de som ”släpper taget” om sina pengar helt och 

hållet. Precis som Q-källan riktar kritik mot strukturer som förtrycker de fattiga bör vi, om vi 

vill följa Lukasevangeliets budskap, motarbeta de strukturer som tvingar den fattige att tigga. 

Bättre villkor för romer i sina hemländer kan vara ett krav. Tydligare krav från EU gentemot 

dessa länder kan vara ett annat där bidrag kan dras tillbaka alternativt omfördelas för att nå 

önskade mål. 

       Utifrån Lukasevangeliets horisont blir ett ställningstagande för ett tiggeriförbud en 

omöjlighet. Jesus ser i evangelieberättelserna aldrig den fattige som problemet utan den rike. 

Lukasevangeliet uppmanar till en radikal generositet så allmosor till den fattige ses inte bara 

som en plikt utan som en fråga om liv och död. Plikten att ge är tydlig. Även fast 

Lukasevangeliet inte tar upp frågan om tiggeri som täckmantel för kriminalitet så är det en 

rimlig slutsats att de som ägnar sig år människohandel och utnyttjar utsatta människor för 

egen vinning endast har verop att förvänta sig av Lukasevangeliet författare. Det torde därmed 

gå att förena Lukasevangeliets uppmaning att vara generös med utilitarismens uppmaning att 

se till att allmosan verkligen gör nytta dvs. når fram till de som lider nöd och inte hamnar i 

förtryckarnas fickor.  
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5.4   K.E. Lögstrup 
Lögstrup var professor i etik och religionsfilosofi vid Århus Universitet och medlem av den 

danska Akademien. Han gick bort 1981. Den mest kända boken är Det etiska kravet som 

också är översatt till svenska.  

       Lögstrup har utvecklat en etik som grundar sig på skapelseteologi. I varje människa finns 

Guds närvaro i form av den naturliga lagen. Människan har genom att vara Guds skapelse en 

relation med det gudomliga oavsett om man kallar sig troende eller bekänner sig till en viss 

religion. Den människa som nås av evangelium står redan i en gudsrelation. Lagen är Guds 

instrument och finns ”nedlagt” i varje människa vilket gör att hon drivs mot det goda och vill 

vara utgivande. Guds skapelsehandlande med människan framträder som ett anonymt krav. 

Kravet är tyst, outtalat, radikalt, ouppfyllbart och villkorslöst. Det etiska kravet handlar om att 

ta vara på sin medmänniskas liv och i kärlek verka för sin nästa. Enligt Lögstrup är 

människans naturliga tillstånd att möta varandra i tillit. Att agera i tillit är att leva 

livsförstärkande och motsatsen är att odla misstro och misstänksamhet vilket är att handla 

livsförnekande. Det etiska kravet är villkorslöst utan några som helst ”baktankar” om att få 

något tillbaka (Holte:135-140). 

       Kravet är något helt annat än de moraliska normer som vi lär oss genom undervisning och 

socialisering. Man kan säga att det etiska kravet ”står över” dessa inlärda, sociala regler som 

avgör vad vi anser vara rätt och fel. Det kan även innebära att de sociala normerna hamnar i 

motsattställning till det etiska kravet. Några närmare anvisningar ges inte om hur den andres 

liv ska tillvaratas. Det överlämnas åt den enskilde och kan variera från fall till fall. Det är i 

mötet med den andre som kravet uppstår och det är kopplat till ett omedelbart nu. Kravet kan 

därmed inte generaliseras. Det som gäller i en situation kanske inte gäller i nästa även fast de 

yttre omständigheterna kan tyckas lika. Därför kan det etiska kravet aldrig formuleras som en 

generell regel. Lögstrup skriver: 

       ”Kravet ger nämligen inga detaljerade anvisningar om, i vilka handlingar och med vilket 

beteende den andre ska tjänas. Den enskilde måste använda sin egen erfarenhet och insikt, sin 

egen bedömning och den andres situation och deras inbördes förhållande och inte minst måste 

han använda sin egen fantasi för att bli klar över, vilket ord eller vilken tystnad, vilken 

handling eller vilken utebliven handling den andre är mest betjänt av.” (Lögstrup:135). 

       Genom att det etiska kravet inte kan generaliseras som en konkret regel så går det inte 

heller att överföra handlingar från exempelvis berättelserna om Jesus i evangelierna till vår 

situation och hävda att just så som Jesus gjorde, så ska vi också göra. Inte ens Jesu handlingar 
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blir i sin konkretion absoluta (Lögstrup:142). Omsorgen om vår nästa är det etiska kravet och 

fungerar som en sammanhållen ljusstråle men denna ljusstråle bryts sedan i en prisma som 

motsvarar varje enskild människa och dess historiska situation. Den sammanhållna ljusstrålen 

är evig och oföränderlig men de färger som kommer fram när strålen bryts i en prisma är 

situationsbunden och ändlig (Lögstrup:136-137). Därför finns ingen bruksanvisning, inga 

föreskrifter, ingen moral eller kasuistik som tar bort ansvaret från människan att lösa de 

konflikter som kravet ställer på henne. Det enda vi ”vet” är att det etiska kravet enligt Jesu 

förkunnelse är Guds. Det etiska kravet leder därmed våra blickar helt och hållet mot den 

andre, vars liv ska tillvaratas och inte mot några nedskrivna regler. Ansvaret uppstår i denna 

osäkerhet. Det finns inget annat att hålla sig till än kärleken till nästan.  

       Det etiska kravet kan också innebära att gå emot vad din nästa uttryckligen säger sig 

önska eller vilja ha av dig. Kravet är med andra ord inte något behovsuppfyllande av min 

nästas önskningar utan något som växer fram inom den enskilde individen. Ibland 

sammanfaller kravet med sociala normer eller min nästas önskningar men det är i så fall bara 

tillfälligheter. Denna inställning kan tyckas något maktfullkomlig i det att jag ska bestämma 

vad du behöver men här kommer Lögstrups idé om den grundläggande tilliten in. Kravet är att 

ta vara på sin medmänniskas liv och kan inte kombineras med förtryck (Lögstrup:135-137). 

Det etiska kravet ställer inga motkrav och det ligger i linje med Lögstrups skapelseteologi. 

Livet är skänkt, en gåva som ingen kan berömma sig över och denna villkorslöshet ska 

känneteckna mitt möte med andra människor. Allt är oss givet vilket innebär att ingenting 

som en människa äger, ingen lycka eller fördel gör någon till sitt eget livs suverän. Vi är inte 

själva grunden för våra liv. Lögstrup skriver: 

”Om livet är skänkt, inte en gång för alla utan i varje ögonblick, har vi det för att utlämna oss 

själva åt det.”(Lögstrup:148). 

       Den enskilde måste satsa sig själv och leva sitt liv som om det var honom skänkt. 

Det etiska kravet kan tyckas orimligt och självdestruktivt och Lögstrup menar också att det är 

ouppfyllbart. Kristus är den enda som lyckats uppfylla det etiska kravet till fullo. Vi är 

skapade att leva i tillit och ”lägger” våra liv i andras händer om och om igen. Vi blir svikna 

och vi sviker. Vi fortsätter likväl att leva i tillit i nästa möte. Det är vad vi är skapade till. 

Oavsett om kärleken uteblir så kvarstår kravet. Vi kan ”brottas” med det och vår 

självrättfärdighet kan ibland leda till att vi tror oss uppfylla det etiska kravet. Det är endast 

självbedrägeri. Vi försöker även ”mjuka” upp kravet för att på något sätt göra det mer rimligt 

att leva upp till. Det blir ett slags köpslående men i självrättfärdigheten blir kravet förvanskat. 

Det gäller att inte förväxla sitt köpslående med kravet, med själva kravet i sig (Lögstrup:174-
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175). 

 

På vilket sätt kan Lögstrups etik bidra till denna uppsats frågeställning? 

Jag anser att Lögstrups etik är intressant eftersom det utmanar det etiska systemtänkandet. Det 

går inte att entydigt komma fram till ett svar om man ska ge pengar till tiggare eller ej, inte 

via regeletiska resonemang och inte heller via konsekvensetiska resonemang, för svaret på 

frågan är enligt Lögstrup kopplad till den unika situation som uppstår då den enskilda 

människan möter tiggaren. Där uppstår det etiska kravet som inte går att uttala, inte går att 

säga om det uppfylls eller ej och därför inte går att bedöma. Endast den enskilde människan 

kan i sin omsorg om den andre veta vari kravet består. Det vi kan säga är att det inte behöver 

vara att ge det som tiggaren begär, dvs. pengar. Det etiska kravet är inte att alltid säga ja, att 

alltid ge vad den andre begär. Kravet går inte att fånga i en regel eftersom det är mycket mer 

radikalt än en regel, det är tyst och outtalat. Därmed inte sagt att moraliska regler eller normer 

skulle vara felaktiga. Det menar inte Lögstrup heller. Det går enligt mig att kombinera ett 

resonemang om exempelvis regler för en rättvisare värld med Lögstrups etiska krav så länge 

man inte blandar ihop dem med varandra. Man kan hävda som Peter Singer att det är rimligt 

att de som är rika delar med sig till de fattiga så länge man inte likställer dessa krav med det 

anonyma etiska kravet. Man kan hävda, som befrielseteologerna, att de fattiga behöver befrias 

från ett förtryckande ekonomiskt system utan att förneka individens ansvar i varje givet 

ögonblick. Man skulle kunna säga att exempelvis Peter Singers argumentation för en bättre 

värld ”speglar” det absoluta etiska kravet, är en del av det färgspektra som bildas då ljuset 

bryter in men man ska inte blandas ihop det med själva ljuset. 

       På detta sätt kan man argumentera för allmänna etiska regler och normer för att maximera 

lyckan i världen eller för att befria de fattiga och samtidigt behålla den enskildes ansvar i 

varje beslut. Den strukturella kritiken tar inte bort det absoluta kravet på kärlek i mötet med 

”den andre”. 

       Om vi överför detta på tiggerifrågan så är det enligt min uppfattning rimligt att komma 

fram till någon form av ”hållning” i frågan om man ska ge pengar till tiggare eller ej och att 

sedan följa denna regel men samtidigt alltid vara öppen för vad det etiska kravet vill säga mig 

i varje given situation. 

       När vi kommer till frågan om tiggeriförbud skulle man kunna säga att ett eventuellt 

förbud mot tiggeri blir en form av regel eller norm som det demokratiska samhället stipulerar. 

Staten tar på detta sätt över mitt eget ansvar att skapa mig egna regler. Men dessa regler kan 

aldrig ta över det absoluta etiska kravet. Staten kan inte ta över den enskildes ansvar. En lag 
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kan aldrig lyfta bort ansvaret från den enskilde individen i mötet med tiggaren. Det går inte att 

köpslå med det etiska kravet. Kärleken och omsorgen om vår nästa är inte förhandlingsbart. 
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Kapitel 6.   Resultat 
Redan i de bibliska texterna finns spänningen mellan det strukturella ansvaret och individens 

ansvar. Q-källan förordar strukturella förändringar och de fattigas upprättelse och befrielse 

från skattetryck och orättvisor medan författaren själv går hårt åt den rike som individ och 

uppmanar till generositet och en ny livsinriktning som har det eviga livet som mål. 

Lukasevangeliet och befrielseteologin har den fattige i centrum. Hedervärd är den fattige och 

Guds rike tillhör de fattiga. Befrielseteologin ligger nära Q-källan i sitt budskap om Guds 

rikes förverkligande genom strukturella, omvälvande förändringar som befriar de fattiga från 

förtryck. 

       Tiggaren på våra gator är inbegripen i denna teologi. Hur hedervärd är inte tiggaren? Det 

teologiska perspektivet innebär att alltid utgå från den fattiges situation. Det handlar om att 

välja utgångspunkt och de strukturella kraven på förändring är teologiskt motiverade precis 

som den enskildes ansvar mot sin nästa. Vi har en plikt att arbeta för att Rumänien och 

Bulgarien tar ansvar för sin egen befolkning. Detta sker redan genom EU:s ekonomiska 

satsningar och krav men kan också förstärkas via var och ens individuella engagemang.  

       Har man har en plikt att ge pengar till tiggare? Jag har argumenterat för att man inte har 

en plikt att ge till alla tiggare. Det är rimligt att göra en bedömning var gåvan gör mest nytta. 

Det kanske finns andra ändamål där fattigdomen är mer akut eller påtaglig och som bättre 

behöver min gåva. Det är även rimligt att göra en bedömning om tiggaren utnyttjas för 

kriminella aktiviteter som människohandel och prostitution. Det finns inga enkla regler för 

hur detta ska göras men jag menar att det är etiskt förkastligt att ge till tiggare helt godtyckligt 

innan man har skapat en relation och kan göra en bedömning om den enskilde tiggarens 

situation. Den relationen går att skapa med några få som kanske tigger i ens närområde. 

Samtidigt finns det absoluta kravet att ta vara på vår medmänniska som Lögstrup utvecklat. 

Över våra principer vilar ett outtalat, tyst krav som vi inte kan köpslå med. Kravet är radikalt 

men kan inte göras om till en allmängiltig regel. Det kanske handlar om att ge eller inte ge 

pengar eller att göra något radikalt annorlunda eller att inte göra någonting alls. Varje möte 

med en tiggare är en unik situation som måste bedömas av den enskilde i stunden. Kravet 

uppmanar till att lyssna till Guds röst som syftar till kärlek och omsorg om den människa jag 

möter. 

       I frågan om tiggeriförbud så har jag argumenterat för att det är svårt att motivera ett 

förbud utifrån ett teologiskt perspektiv. Ett förbud gör tiggaren till ett problem vilket jag anser 

strider mot den tydliga uppvärderingen av den fattige som framhålls i exempelvis 
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Lukasevangeliet. Det är inte de fattiga som är problemet utan fattigdomen. Den kan inte 

förbjudas, bara bekämpas. Det engelska exemplet visar också att situationen för tiggare 

försämras vid ett förbud. Inte bara genom den självklara konsekvensen att tiggeri måste ske i 

det fördolda men även i att allmänhetens attityd hårdnar och människovärdet hotas.  

Slutsatsen i denna uppsats blir en form av syntes av de opinionsbildares uppfattningar som 

redovisats i uppsatsen. Heberleins och Teodorescus förbudsiver är svårt att finna teologiskt 

stöd för då de inte i tillräckligt hög utsträckning tar med maktperspektivet och de fattigas 

utsatthet i sina resonemang. Heberlein förringar även givarens motiv som självrättfärdighet 

utan att veta vad motivet egentligen är. Swärd och Bergfeldt uppvisar en ovilja att se den 

människohandel och utnyttjande av människor som sker med tiggeri som täckmantel. Det blir 

en form av naivitet som inte gagnar tiggarnas situation. De visar inte heller på behovet för den 

enskilde att göra en bedömning på vilket sätt ens gåva skapar mest nytta.  

Greider är nog den som ligger närmast uppsatsens slutsats. Han är negativ till att ge generellt 

vilket även är slutsatsen i denna uppsats och han uppvisar också i sitt möte med tiggaren 

något som liknar Lögstrups etiska krav. Han har sin princip att inte ge men då han möter 

tiggarens blick så lägger han ändå ibland en slant i muggen. Det etiska kravet är mer radikalt 

än våra normer och principer. 

       Som avslutningsord så vill jag påminna om att oavsett om man är givare eller mottagare, 

rik eller fattig, så är livet skänkt och ingen människa kan berömma sig över det som blivit oss 

givet. Det är skapelseteologins utgångspunkt. Det är möjligen det som var Luthers insikt då 

man efter hans död fann en lapp i hans ficka på vilket det stod: ”Detta är sant. Vi är alla 

tiggare.” 
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